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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΥΟΛΗ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ 

 

 
 

  Σμήμα: ΑΡΥΑΡΙΩΝ (Σασύππςθμο)           ειπά: 2η / 2020  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 

Σεηάπηη 10 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 Το Ιζηιοθόπο Σκάθορ  [Ονομαηολογία, Οπολογία, ηοισεία Αεποδςναμικήρ] 

άββαηο 13 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 1
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Κςπιακή 14 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 2
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Δεςηέπα 15 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 
Ναςηιλία (1

ο
  μέπορ)  [Γενικά-Γεωγπαθικέρ ςνηεηαγμένερ – Μαγνηηική Πςξίδα 

– Πςπζοί -  Ναςηικόρ Υάπηηρ – Ακηοπλοΐα] 

Σεηάπηη 17 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 Ναςηιλία (2
ο
  μέπορ)  [Ππακηική εξάζκηζη επάνω ζε Ναςηικό Υάπηη] 

άββαηο 20 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 3
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Κςπιακή 21 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 4
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Δεςηέπα 22 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 Τπιμάπιζμα Πανιών  (Genoa και Μαΐζηπαρ) 

Σεηάπηη 24 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 Ναςηική Τέσνη  (Υειπιζμοί κάθοςρ) 

άββαηο 27 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 5
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Κςπιακή 28 Ιοςν 20 11:00 – 18:00 6
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Δεςηέπα 29 Ιοςν 20 19:00 - 22:00 Γ.Κ.Α.Σ.  (Διεθνείρ Κανονιζμοί Αποθςγήρ ςγκπούζεων ζηη θάλαζζα) 

Σεηάπηη 01 Ιοςλ 20 19:00 - 22:00 
 Καηαζηάζειρ Κινδύνος/Ανάγκηρ - Δξοπλιζμόρ Αζθαλείαρ - 
 Καθήκονηα/Υποσπεώζειρ Κςβεπνήηος  

άββαηο 04 Ιοςλ 20 11:00 – 18:00 7
o 

 Ππακηικό Μάθημα (Ημεπινό). 

Κςπιακή 05 Ιοςλ 20 18:00 – 24:00 Νςσηεπινό Ππακηικό Μάθημα. 

Δεςηέπα 06 Ιοςλ 20 19:00 - 22:00 Ππώηερ Βοήθειερ - Σηοισεία Μεηεωπολογίαρ-Υπόδειγμα Δξεηάζεων 

Σεηάπηη 08 Ιοςλ 20 19:00 – 20:00 ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 

 
ΣΗΜΔΙΩΣΗ:  

Η ζσολή διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηος παπαπάνω ππογπάμμαηορ για λόγοςρ ανωηέπαρ βίαρ.- 
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ΟΔΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1ος καζήκαηνο ηα ζθάθε επξίζθνληαη δεκέλα ζηε κόληκε ζέζε ειιηκεληζκνύ ηνπο (Μηθξνιίκαλν). Σε όια ηα ππό-
ινηπα καζήκαηα, ηα ζθάθε επξίζθνληαη ελ πισ (ηαμηδεύνπλ). 

  Σε όια ηα καζήκαηα εθηειείηαη δηάιεηκκα δηάξθεηαο πεξίπνπ 1 ώξαο. Σηα καζήκαηα πνπ γίλνληαη ελ πισ, ηα ζθάθε θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ δηαιεηκκάησλ πξνζδέλνπλ ζε θαηάιιειν ιηκέλα ή αγθπξνβνινύλ ζε θαηάιιειν όξκν, εθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

  Αλαιόγσο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, κπνξεί θάπνην αληηθείκελν λα εθηειεζηεί ζε πξνγελέζηεξν ή κεηαγελέζηεξν κάζεκα. 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1ο 

  Επίδεημε θαη νλνκαηνινγία ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ, εμαξηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ζθάθνπο, ηόζν ζην εμσηε-
ξηθό κέξνο ηνπ, όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ. 

  Βαζηθνί θαλόλεο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πιόσλ – Επίδεημε αηνκηθώλ ζσζηβίσλ θαη δσλώλ αζθάιεηαο. 

  Εμάζθεζε ζηνπο θπξηόηεξνπο λαπηηθνύο θόκπνπο θαη ζην λεηάξηζκα (δίπισκα - ηαθηνπνίεζε) ησλ ζρνηληώλ. 

  Πεξηγξαθή θαη εμάζθεζε (θαηά ην δπλαηόλ) ζηε δηαδηθαζία/ελέξγεηεο άπαξζεο θαη πξόζδεζεο ηνπ ζθάθνπο. 

  Εμάζθεζε ζην βηξάξηζκα, ζην κατλάξηζκα θαη ζην δίπισκα ησλ παληώλ (καΐζηξαο θαη genoa). 

  Εμάζθεζε ζηε ζσζηή/αζθαιή ρξήζε ησλ βηληδηξέισλ θαη ησλ θξέλσλ. 

ΗΜΕΙΩΗ: Οη 2 ηειεπηαίεο ώξεο ηνπ καζήκαηνο, κπνξεί λα εθηειεζηνύλ κε ην ζθάθνο επξηζθόκελν ελ πισ, αλάινγα κε 
ηηο επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

2ο
 

  Πξνεηνηκαζία ηνπ ζθάθνπο γηα απόπινπ (ζηεξέσζε πιηθώλ, πξνεηνηκαζία παληώλ, θιπ.). 

  Εμάζθεζε ζηνπο ρεηξηζκνύο άπαξζεο (θαηά ηνλ απόπινπ) θαη ρεηξηζκνύο πξόζδεζεο (θαηά ηνλ θαηάπινπ). 

  Εμάζθεζε ζην βηξάξηζκα, θαη ζην κατλάξηζκα ησλ παληώλ (καΐζηξαο θαη genoa). 

  Εμάζθεζε ζηε ζσζηή/αζθαιή ρξήζε ησλ βηληδηξέισλ θαη ησλ θξέλσλ. 

  Εμάζθεζε ζηε πεδαιηνύρεζε ηνπ ζθάθνπο θαη ζε βαζηθέο αξρέο ηξηκαξίζκαηνο ησλ παληώλ (καΐζηξαο θαη genoa). 

  Εμάζθεζε ζηνλ πινπ κε ηηο ηξεηο βαζηθέο πιεύζεηο (όξηζα – πιαγηνδξνκία - δεπηεξόπξπκα). 

  Εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε αλαζηξνθώλ (tack) θαη ππνζηξνθώλ (κπόηδεο). 

  Απνθαηάζηαζε (λεηάξηζκα) ηνπ ζθάθνπο κεηά ηνλ θαηάπινπ (λεηάξηζκα ζρνηληώλ, δίπισκα παληώλ, θιπ.). 

3ο
 

Οκνίσο κε 2ο μάθημα, θαη επηπιένλ: 

  Εμάζθεζε ζηε «Ναςηιλία» (εύξεζε απόθιηζεο καγλεηηθήο ππμίδαο, δηόξζσζε καγλεηηθώλ πνξεηώλ θαη δηνπηεύζεσλ, 
αλάγλσζε ράξηε, εμαγσγή πνξείαο, αλαγλώξηζε αθηώλ, ιήςε δηνπηεύζεσλ, εμαγσγή ζηίγκαηνο αθξηβείαο θαηά ηελ α-
θηνπινΐα). 

4ο
 

Οκνίσο κε πξνεγνύκελα καζήκαηα (2ο και 3ο), θαη επηπιένλ: 

  Εμάζθεζε ζην «Σπιμάπιζμα» ησλ παληώλ (επεμήγεζε θαη επίδεημε ηεο επίδξαζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ 
ξύζκηζεο (controls) ζηε ζέζε θαη ζην ζρήκα ηεο καΐζηξαο θαη ηεο genoa – Μνπδάξηζκα καΐζηξαο – Αιιαγή παληώλ 
πιώξεο). 

  Εμάζθεζε ζηνλ πινπ κε όιεο ηηο δπλαηέο πιεύζεηο (από όξηζα έσο θαη θαηάπξπκα). 

 

5ο
 

 

Οκνίσο κε πξνεγνύκελα καζήκαηα (2ο, 3ο και 4ο), θαη επηπιένλ: 

  Εμάζθεζε ζηε «Ναςηική Σέσνη» (επεμήγεζε θαη επίδεημε ησλ βαζηθώλ ρεηξηζκώλ, δει. αγθπξνβνιία, πιαγηνδέηεζε, 
πξπκλνδέηεζε θαη πξνδέηεζε, αλάινγα κε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δηαζέζηκν ρώξν). 

6ο
 

Οκνίσο κε πξνεγνύκελα καζήκαηα (2ο , 3ο , 4ο και 5ο), θαη επηπιένλ: 

  Εμάζθεζε ζηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ησλ «ΔΚΑ» (θξηηήξηα ύπαξμεο/εληνπηζκνύ θηλδύλνπ ζύγθξνπζεο, ρεηξηζκόο 
πξνο απνθπγή κηαο ζύγθξνπζεο, πξνηεξαηόηεηα κεηαμύ ζθαθώλ). 

7ο
 

Οκνίσο κε πξνεγνύκελα καζήκαηα (2ο , 3ο , 4ο , 5ο και 6 ο), θαη επηπιένλ: 

  Επίδεημε πθηζηάκελνπ εξοπλιζμού αζθαλείαρ.  

  Επίδεημε πθηζηάκελσλ ζημάηων κινδύνος (EPIRB - ζήκα «MAYDAY» - ζήκα ζπλέγεξζεο (ALARM SIGNAL) – θσ-
ηνβνιίδεο – ππξνηερληθά – θαπλνγόλα – ζήκα «NC»).   

  Πεξηγξαθή/επίδεημε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη επικοινωνίαρ κε ηνλ αζύξκαην πομποδέκηη VHF/DSC. 

Νςσηεπινό 

  Πξνεηνηκαζία ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ πιεξώκαηνο, γηα εθηέιεζε λπρηεξηλνύ πινπ. 

  Εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε λπρηεξηλώλ πιόσλ, ηαμηδεύνληαο κε ηα παληά.  

  Εμάζθεζε ζηελ αλαγλώξηζε ησλ ππξζώλ (θάξνη-θαλάξηα-θσηνζεκαληήξεο), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. 

  Εμάζθεζε ζηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ησλ «ΔΚΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (εληνπηζκόο θαη αλαγλώξηζε ησλ άιισλ 
ζθαθώλ, εληνπηζκόο θαη απνθπγή θηλδύλνπ ζύγθξνπζεο, πξνηεξαηόηεηα κεηαμύ ζθαθώλ). 

 


