


«Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα, ως μία κυψέλη μάθησης, γνώσης και αριστείας 

που θα προετοιμάζει και θα γαλουχεί από τρυφερή ηλικία νέους και νέες, 

για να γίνουν μια μέρα οι ηγέτες, που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική Ναυτιλία».

καπτ. Παναγιώτης Τσάκος

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο 
Ναυτικής Έρευνας & Παράδοσης, συμμετέχοντας στην Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, υπό την επωνυμία «Τσάκος Ναυτική 
Παιδεία» ιδρύει το πρώτο ιδιωτικό επαγγελματικό λύκειο ναυτικής 
κατεύθυνσης στην Ελλάδα, με έδρα τη Χίο. Η έναρξη λειτουργίας του 
ναυτικού λυκείου, θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018, με 
την φοίτηση των μαθητών/τριών της Α’ Λυκείου, ενώ το Σεπτέμβριο του 
2019 θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και η Β’ Λυκείου και το Σεπτέμβριο 
του 2020 το Λύκειο, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία και με τις τρεις 
τάξεις και τις ειδικότητες Πλοιάρχου και Μηχανικού Ε.Ν.

Το Λύκειο με διακριτικό τίτλο TEENS, θα αναλάβει τη μόρφωση 
των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αλλά και ένα 
πρότυπο πρόγραμμα συμπληρωματικής σύγχρονης ναυτικής παιδείας 
που θα εξασφαλίζει τη σύνδεση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με τις ανάγκες του σύγχρονου ναυτικού, έτσι όπως οριοθετείται 
από τους διεθνείς ναυτικούς κανονισμούς, τα διεθνή πρότυπα και τις 
σύγχρονες προκλήσεις. 

Ίδρυση Ιδιωτικού μη Κερδοσκοπικού 
Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικής Κατεύθυνσης 
Τ.E.E.N.S.
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•	 Η	καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων αναγκαίων 
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη 
καθώς και η καλλιέργεια πνεύματος συλλογικής προσπάθειας 
και ενσυνείδητης πειθαρχίας προσόντων αναγκαίων σε κάθε 
οργανική μονάδα, ιδιαίτερα των πλοίων. 

•	 Η	 παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και ταξιδιών για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων.

•	 Η	 παροχή δυνατοτήτων παρακολούθησης των εργασιακών 
εξελίξεων, καθώς και ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και τις 
επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

•	 Η	δυνατότητα παρακολούθησης των επαγγελματικών εξελίξεων 
και αφομοίωσης νέων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.

•	 Η	 δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε 
ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα.

•	 Η	ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν και αναβαθμίζουν την 
ποιότητα της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.

•	 Στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας.

•	 Η	προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

•	 Ο	σεβασμός και διατήρηση της Ελληνικής ναυτικής παράδοσης.

•	 Η	παροχή Δευτεροβάθμιας και Μεταλυκειακής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•	 Η	παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει 
στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και 
σωματική ανάπτυξη  των μαθητών. 

•	 Η	 προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της 
δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.

•	 Η	 καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς και η προετοιμασία των νέων ως Ευρωπαίων 
πολιτών.

•	 Ο	σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας 
και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας.

•	 Η	 ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση 
συνείδησης ενεργού πολίτη.

•	 Η	διασφάλιση ισορροπίας στη σχολική ζωή ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να συνδυάζουν τη γνώση με τον ελεύθερο χρόνο, τη 
δημιουργία και τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις.
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Οι εγκαταστάσεις του Λυκείου, βρίσκονται στην περιοχή «Παναγία 
Φάρκαινα», στην πόλη της Χίου, επί της οδού Αεροπόρου Χρήστου 
Ροδοκανάκη 38.

Η σύγχρονη αισθητική και εργονομία αποτελούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά  των κτηριακών εγκαταστάσεων του Λυκείου, του οποίου 
οι χώροι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες των μαθητών. Οι αίθουσες 
διδασκαλίας καθώς και τα εργαστήρια  διαθέτουν άρτιο και σύγχρονο 
υλικοτεχνικό και οπτικοακουστικό  εξοπλισμό. Στο σύνολο των υποδομών 
συμπεριλαμβάνεται  και το εκπαιδευτικό σκάφος του σχολείου, το οποίο 
μαζί με τα εργαστήρια προσομοίωσης γέφυρας και μηχανής, συμβάλουν 
σε μια πιο αποτελεσματική και ευχάριστη εκπαιδευτική διαδικασία.

•	 Χώροι υποδοχής και γραμματείας
• Αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας 15 - 20 μαθητών 
•	 Εργαστηριακές αίθουσες με σύγχρονο εξοπλισμό
•	 Εργαστήριο προσομοίωσης γέφυρας πλοίου
•	 Εργαστήριο προσομοίωσης μηχανής πλοίου
•	 Εκπαιδευτικό σκάφος
•	 Βιβλιοθήκη
•	 Χώρο μελέτης και ανάπαυλας  

Εγκαταστάσεις – Υποδομές



ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

•	 Σύμβουλος σπουδών

•	 Ατομική Συμβουλευτική

•	 Πρόγραμμα	απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

•	 Ενισχυτική διδασκαλία / Πρόσθετη διδακτική στήριξη

•	 Προετοιμασία	για	τις	εθνικές εξετάσεις

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

•	 Προετοιμασία για εξετάσεις γλωσσομάθειας.

•	 Δυνατότητα	επιλογής δεύτερης γλώσσας πέραν της Αγγλικής

•	 Ολιγομελή τμήματα

•	 Maritime Business English

•	 Ποικιλία διδακτικών εργαλείων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

•	 Εθελοντισμός

•	 Κοινωνικό έργο

•	 Σχολείο	ανοιχτό στην τοπική κοινωνία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

•	 Ολιγομελή τμήματα 

•	 Εξατομικευμένη διδακτική στήριξη

•	 Βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση

•	 Εργαστήρια προσομοιωτών γέφυρας και μηχανής πλοίου

•	 Εκπαιδευτικό σκάφος

•	 Εκπαιδευτικές	επισκέψεις

•	 Διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών και γονέων

•	 Χρήση εποπτικών μέσων σε κάθε αίθουσα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

•	 Δια των τεχνών μάθηση

•	 Δυνατότητα	λογοτεχνικού εργαστηρίου

•	 Δυνατότητα	εργαστηρίου θεάτρου / κινηματογράφου

•	 Δυνατότητα	μουσικού εργαστηρίου

•	 Εργαστήριο ιστορίας με έμφαση στη ναυτική ιστορία (Βιωματική 
προσέγγιση της ιστορίας)

Δραστηριότητες TEENS 4 |

7



ΤRADITION | TEAMWORK | TRUST
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Βήμα 10: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Βήμα 20: Γνωριμία με το σχολείο

Βήμα 30: Ευρύτερη φάση γνωριμίας / εξοικείωση

Βήμα 40: Ολοκλήρωση εγγραφής

•	 Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

•	 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

•	 Ναυτολόγηση ως προσωπικό γέφυρας ή μηχανής για την 
απόκτηση  του  Διπλώματος  Ανθυποπλοιάρχου  ή  Γ’  Μηχανικού 
αντίστοιχα

•				 Εξασφαλισμένη σταδιοδρομία ως Αξιωματικός Ε.Ν. σε πλοία του 
Ομίλου Εταιρειών Τσάκου

Διαδικασία ένταξης νέων μαθητών

Προοπτικές αποφοίτων



Επικοινωνία:
τηλ.: 22710 81970   |  email: info@teenschool.gr

http://teenschool.gr


