Αρ. Πρωτ. 1096/228/Εκπ.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: Ναυτοδηγική Εκπαίδευση

Αγαπητέ εκπαιδευόμενε,
Με σχεδόν 16,000 χλμ ακτογραμμής στην χώρα μας,
η θάλασσα δεν μπορεί παρά να είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής μας.
Αν είσαι πάνω από 18 ετών,
Στέλεχος οποιουδήποτε Κλάδου ή Μέλος Τ.Σ.,
και ξέρεις κολύμπι…
τότε ήρθε η ώρα, να κάνεις Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στην θάλασσα!

Δήλωσε συμμετοχή για την
Τεχνική Εκπαίδευση Κωπήλατου Σκάφους (Ε20-11)
9-11 Οκτωβρίου 2020

Συμπληρώνοντας την Δήλωση Συμμετοχής στο παρακάτω
link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uTkDc4ukka1nt0aopQ
W6c5EDeLZ31BGn7brhJZf4ihUQjFGQUVSRTRBWTJSM1JYMFlJUDc1TlNBWC
4u
έως 20/9/2020
και να καταθέσεις στο λογαριασμό στην Alpha Bank στο λογαριασμό του Τμ.
Εκπαιδεύσεων 120002002013147 και IBAN GR7301401200120002002013147
προκαταβολή € 15,00 (η αιτιολογία κατάθεσης στην τράπεζα να είναι της μορφής:
Kωδικός Εκπαίδευσης - Επώνυμο - Τ.Τ. (π.χ. Ε20-11-ΠΑΠΑ-ΧΑΝΙΑ)
Το συνολικό κόστος είναι € 60,00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας δηλώσεων
εφόσον συνοδεύονται από προκαταβολή. Σε περίπτωση ακύρωσης της
συμμετοχής, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Εάν η ακύρωση γίνει αφού έχει
ξεκινήσει η εκπαίδευση, τότε το συνολικό ποσό δεν επιστρέφεται. Η εξόφληση
πρέπει να γίνει έως 2/10/2020.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μετάθεσης της εκπαίδευσης λόγο τυχόν απαγορεύσεων
από την πολιτική προστασία του κράτους λόγο κορωνοϊού το ποσό ή θα μεταφερθεί
στην επόμενη εκπαίδευση ή θα επιστραφεί.
Min. αριθμός εκπαιδευομένων για να γίνει η εκπαίδευση: 15 άτομα
Στόχος Ναυτοδηγικής Εκπαίδευσης :
Να δημιουργηθεί ένα ναυτοδηγικό βίωμα, όπου θα δοθούν όλες οι απαραίτητες
τεχνικές γνώσεις κωπηλασίας και ναυτοσύνης (θεωρητικές και πρακτικές),
προκειμένου οι Εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν τα προαπαιτούμενα και ν’
αποκτήσουν την εμπειρία, για να συμμετέχουν σε Σχολή «Πτυχίο Λεμβάρχου» του
ΣΕΠ, και -κατόπιν επιτυχίας τους σε αυτήν- να λάβουν τη σχετική Άδεια
Διακυβέρνησης Κωπήλατου Σκάφους.
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα
Α. Κάθε Εκπαιδευόμενος να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες
χρήσης κωπήλατου σκάφους.
Β. Κάθε Εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τεχνικές ενσωμάτωσης του υγρού στοιχείου
και της ναυτοσύνης στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, που εφαρμόζει με την
Ομάδα του.
Γ. Κάθε Εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί την ευθύνη χρήσης κωπήλατου σκάφους
με την Ομάδα του και να αισθανθεί έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη αυτή
Ελπίζουμε η συμμετοχή σου στην Εκπαίδευση να δώσει νέα πνοή στο έργο που
έχεις αναλάβει και να συμβάλει στην οδηγική και προσωπική σου ανάπτυξη.

Με πολύ θετική ενέργεια,

Πόλυ Λαζαρίδου
Έφορος Εκπαιδεύσεων

