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Ιστιοπλοΐα
Τα παιδιά του camp θα έχουν τη
δυνατότητα -σε συνεργασία με το
Ναυτικό Όμιλο Καρδαμύλων- να
γνωρίσουν την ιστιοπλοΐα μέσα
από την κατηγορία Optimist.
Τα παιδιά θα μπουν σε αυτόν το
τύπο σκάφους, έπειτα από την
προετοιμασία που θα τους κάνει ο
προπονητής του Ν.Ο.Κ. σε στεριά
και θάλασσα, γνωρίζοντας το πρώτο στάδιο της ιστιοπλοΐας μαζί με
τους αθλητές του ομίλου.

Διάρκεια Κατασκήνωσης:

Μέσα από δύο
παρουσιάσεις, τα
παιδιά θα μπορούν
εύκολα και γρήγορα να μάθουν τους
βασικούς ναυτικούς
κόμπους με στόχο να μπορούν να
τους χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.

*

To Tsakos Kids Summer Camp θα ξεκινήσει τη δραστηριότητα του την
Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018 και θα την ολοκληρώσει την Τετάρτη 11 Ιουλίου
2018.
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Τα συμμετέχοντα παιδιά:
- Θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς στη Χίο με το δρομολόγιο της Κυριακής 01
Ιουλίου, Πειραιάς – Χίος (Πύλη Ε2 | 20:00)

*

- Θα επιστρέψουν από τη Χίο την Τετάρτη 11 Ιουλίου με το ακτοπλοϊκό
δρομολόγιο Χίος – Πειραιάς, 22:30 (άφιξη στον Πειραιά 06:30)

Παρουσίαση
Σύγχρονων Πλοίων
Γνωριμία -μέσα από παρουσίασημε τους τύπους των σημερινών
πλοίων, τα είδη που μεταφέρουν
και τον τρόπο που δομούνται και
λειτουργούν.
Στόχος της παρουσίασης είναι να
γνωρίσουν καλύτερα το επαγγελματικό αντικείμενο των γονιών
τους και να έχουν την δυνατότητα
καλύτερης επικοινωνίας.

Τόπος διεξαγωγής:
To Tsakos Kids Summer Camp θα διεξαχθεί στα Καρδάμυλα της Χίου και
συγκεκριμένα στη «Στέγη της Μαρίας». Η κτηριακή υποδομή δύναται
να φιλοξενήσει 20 παιδιά σε δίκλινα δωμάτια, με δικό τους λουτρό
το καθένα. Εντός του κτηρίου, υπάρχει ο χώρος της τραπεζαρίας, της
κουζίνας, αλλά και του καθιστικού για τις εσωτερικές δραστηριότητες
και ανάγκες των φιλοξενουμένων. Στον περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας
6 στρεμμάτων, βρίσκεται ο χώρος της παιδικής χαράς, υπαίθριων
δραστηριοτήτων, χώρος ποδοσφαίρου και ο χώρος του κτήματος.

Πρόγραμμα κατασκήνωσης:

Ναυτιλιακή
Γεωγραφία

Το ημερήσιο πρόγραμμα του Tsakos Kids Summer Camp περιλαμβάνει τις
ημερήσιες δραστηριότητες, τις ώρες ανάπαυσης των παιδιών, καθώς και
τις ώρες δημιουργικής απασχόλησης.
Τα 20 παιδιά θα δημιουργήσουν τέσσερις πενταμελείς ομάδες, που θα
επιβλέπονται ανά δύο από έναν ομαδάρχη.

Μέσα από μία εκπαιδευτική παρουσίαση τα παιδιά θα γνωρίσουν
τις γεωγραφικές περιοχές, τις
χώρες και τις πόλεις που έχουν
κυρίαρχο ρόλο στη Ναυτιλία.

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων:
*

Σε όσα παιδιά ενδιαφερθούν για περαιτέρω εκπαίδευση, το Ίδρυμα μέσα από το δίκτυο επικοινωνίας
που διαθέτει, θα μπορεί να τους συστήσει τον κατάλληλο όμιλο ανά περιοχή για την συνέχιση της δραστηριότητας μετά την ολοκλήρωση του camp.

WaterPark

Κατά τη διάρκεια τη
ς ημερήσιας
εκδρομής στη Νότια
Χίο, τα παιδιά
θα επισκεφθούν το
waterpark που
βρίσκεται στην περιο
χή του αεροδρομίου, απολαμβάνο
ντας εκτός
από τα παιχνίδια της
εγκατάστασης και ένα πλούσιο
πρόγραμμα
παιχνιδιών.

Στο πρόγραμμα του “Tsakos Kids
Summer Camp”, περιλαμβάνονται μία σειρά παιχνιδιών κατά
τη διάρκεια των ημερών, εκ των
οποίων αρκετά θα συνδυάζουν
στοιχεία από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, με στόχο το συνδυασμό διασκέδασης και εκμάθησης.
Συνοπτικά αναφέρονται παιχνίδια
όπως του κρυμμένου θησαυρού,
παιχνίδια με σχοινιά, τσουβαλοδρομίες και πολλά άλλα.

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με
τις βασικές αρχές μετεωρολογίας,
οι οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μοντέλα
πρόβλεψης, να χρησιμοποιούν κατάλληλα websites και να μπορούν
να λαμβάνουν τις προβλέψεις του
καιρού, να τις αξιολογούν και να
τις χρησιμοποιούν για όποια περιοχή του κόσμου ενδιαφέρονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Tsakos Kids Summer Camp έχουν τα αγόρια
και κορίτσια ηλικίας 11-14 ετών, παιδιά των ναυτικών και στελεχών
της “Tsakos Group of Companies”. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Ιδρύματος Μαρία
Τσάκος: contact@mariatsakosfoundation.gr

Ναυτιλία
Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων θα αποκτήσουν,
με τη μορφή παιχνιδιού, βασικές γνώσεις για τους ναυτικούς
χάρτες, το στίγμα, τις πορείες, τις
διοπτεύσεις, αλλά και την παρακολούθηση των πλοίων μέσα από
το σύστημα AIS.
Στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, είναι να
μπορέσουν τα ίδια τα παιδιά να
φτιάξουν τη δική τους διαδρομή για ένα ημερήσιο ταξίδι με
το ιστιοφόρο “MANIA”, να την
επιβλέψουν σε συνεργασία με
τον καπετάνιο του σκάφους και
να την παρακολουθήσουν όχι ως
απλοί ταξιδιώτες, αλλά ως ενεργοί ναυτικοί.

Παιχνίδια

Μετεωρολογία

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει παιχνίδια και εκπαιδευτικές
δράσεις με στόχο τη δημιουργική απασχόληση, τη διασκέδαση και τη
γνωριμία των παιδιών με ναυταθλητικές δραστηριότητες.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δράσεις / δραστηριότητες όπως
περιγράφονται δίπλα.

Ναυτικοί κόμποι

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νότια
Χίο για να γνωρίσουν τα Μαστιχοχώρια. Η εκδρομή θα γίνει με ειδικό ξεναγό και θα περιλαμβάνει και
επίσκεψη στο σύγχρονο Μουσείο
Μαστίχας που δημιουργήθηκε από
το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τουρνουά 5x5
Οι τέσσερις ομάδες που
θα έχουν δημιουργηθεί
στα πλαίσια της διασκέδασης και άθλησης
των παιδιών θα έχουν
τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα τουρνουά
ποδοσφαίρου 5x5, στο
οποίο θα συμμετάσχουν
και ομάδες από το χωριό
των Καρδαμύλων για την
καλύτερη γνωριμία των
παιδιών μεταξύ τους.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τις καλλιέργειες
του κτήματος της Στέγης και να
εξασκηθούν με διάφορες δράσεις
υπό τις οδηγίες του κηπουρού της
εγκατάστασης.

Κηπουρική

Εκπαιδευτικό ταξίδι
με το S/Y MANIA: Τα παιδιά θα
έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν και να οργανώσουν
σύμφωνα με όσα θα μάθουν στην
δραστηριότητα «Ναυτιλία», ένα
εκπαιδευτικό ταξίδι με το ιστιοφόρο στις Οινούσσες ή τα Ψαρά
(αναλόγως των συνθηκών και
του χρονικού προγραμματισμού),
γνωρίζοντας τη ναυτική τέχνη στην
πράξη, την ιστιοπλοΐα, το ναυταθλητισμό και τα όμορφα χρώματα
της θάλασσας το καλοκαίρι.
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