




Θέλεις να ταξιδέψεις για 50 ημέρες σε κρουαζιερόπλοιο; 

Θέλεις να γνωρίσεις και να συναναστραφείς νέους από όλο τον κόσμο;

Είσαι διατεθειμένος/η να γνωρίσεις νέες κουλτούρες και πολιτισμούς;
Θέλεις να γίνεις μέρος μιας νέας γενιάς νέων με φίλους και διασυνδέσεις σε όλο τον πλανήτη; 

Είσαι έτοιμος/η να γίνεις μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου συλλόγων δημιουργώντας κοινωνικό
αντίκτυπο;  

Τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για σένα. Το
όνομα αυτού; 

Ship for World Youth (SWY) 

Γίνε ένας/μία από 242 νέους/νέες από 11 διαφορετικές χώρες, που θα διαμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο
Nippon Maru για περίπου 50 μέρες εν πλω, στον Ειρηνικό Ωκεανό, και διεύρυνε τις ικανότητες σου να
συναναστρέφεσαι διαφορετικές κουλτούρες, τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, τις ηγετικές σου ικανότητες
και τις οργανωτικές σου ικανότητες μέσω διαρθρωμένου διαλόγου, πολιτισμικών ανταλλαγών και
εργαστηρίων που διοργανώνονται από έμπειρους ακαδημαϊκούς αλλα και τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 





Τι είναι το SWY;
Το πρόγραμμα SWY είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων του
πλανήτη που οργανώνεται και χρηματοδοτείται πλήρως από το Υπουργικό
Συμβούλιο της Ιαπωνικής Κυβέρνησης από το 1988. Πρόδρομος του πρόγραμματος
είχε ξεκινήσει από το 1967, με σκοπό τις διεθνείς ανταλλαγές νέων και τις εκπαιδεύσεις
για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. 

Το παρόν πρόγραμμα είναι το 31ο, και αποτελεί την εναρκτήρια δράση του εορτασμού της 120ης
Επετείου των Ελληνο-Ιαπωνικών Σχέσεων Φιλίας το 2019 και σε αυτό έχουν προσκληθεί 12 άτομα από
την Ελλάδα. Η Ελληνική αυτή αποστολή μαζί με 108 νέους/νέες από άλλες 9 χώρες του πλανήτη και 122

Ιάπωνες θα βρεθούν μαζί για 46 μέρες σύμπλευσης, βιώνοντας εκπαιδεύσεις και δραστηριότητες τόσο
στην ξηρά όσο και εν πλω πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο.  





Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να φέρει κοντά νέους με διαφορετικά υπόβαθρα, από την Ιαπωνία και από όλο
τον κόσμο, να συζητήσουν για κοινά παγκόσμια ζητήματα, να δημιουργηθούν πολιτιστικές ανταλλαγές, να
συμμετέχουν σε σεμινάρια και εργαστήρια με επικεφαλής ακαδημαϊκούς αλλα και τους ίδιους τους
συμμετέχοντες. Μέσω αυτής της εμπειρίας, οι νέοι θα ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες και θα
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητές τους. 

Σκοπός του Προγράμματος

Η Ιαπωνική κυβέρνηση στοχεύει στο να καλλιεργήσει νέους ικανούς να συμβάλλουν στην κοινωνία,

ασκώντας τις ηγετικές τους ικανότητες σε διάφορους τομείς της παγκοσμιοποιημένης και ποικιλόμορφης
κοινωνίας, διευρύνοντας τις παγκόσμιες απόψεις των συμμετεχόντων καθώς και ενισχύοντας το πνεύμα
διεθνούς συνεργασίας μεταξύ τους.  

Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και στην προώθηση κοινών
δραστηριοτήτων μεταξύ των νέων σε όλο τον κόσμο παρέχοντας, ως συγκεκριμένη και πρακτική ευκαιρία,

τη συμβίωση και την κοινή δραστηριότητα πάνω στο πλοίο (“Ship for World Youth”), το οποίο είναι η
επιτομή μιας διεθνούς κοινωνίας με μια ποικιλία πολιτισμών και ιδεών, έτσι ώστε να φτιαχτεί μια ορατή
διεθνή συνεισφορά από την άποψη της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων. 



Συμμετέχουσες Χώρες

Αυστραλία, Βανουάτου, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ισημερινός,  
Νήσοι του Σολομώντα, Σουηδία, Τανζανία, Τουρκία, Χιλή



• Yokohama, (Ιαπωνία) 

• Okinawa (Ιαπωνία)  

• Kοror (Παλάου) 

• Darwin (Αυστραλία) 

• Brisbane (Αυστραλία) 

• Honiara (Νησία του Σολομώντα) 

• Tokyo (Ιαπωνία) 

Διαδρομή





Πρόγραμμα

15-17 Ιανουαρίου: Τοπικό Πρόγραμμα στο Τόκιο 

18-20 Ιανουαρίου: Φιλοξενία (Homestay) σε σπίτια Ιαπωνικών οικογενειών σε μία από τις παρακάτω
Περιφέρειες (Miyagi, Osaka, Mie, Tokushima ή Miyazaki) 

21-26 Ιανουαρίου: Εκπαίδευση και προετοιμασία στην ξηρά  

27-30 Ιανουαρίου: Εν πλω 

31 Ιανουαρίου: Okinawa Naha (Ιαπωνία) - Δράσεις στο Λιμάνι  
01-03 Φεβρουαρίου: Εν πλω 

04 Φεβρουαρίου: Koror (Παλάου) - Ανεφοδιασμός  
05-07 Φεβρουαρίου: Εν πλω 

08-09 Φεβρουαρίου: Darwin (Αυστραλία) - Δράσεις στο Λιμάνι 
10-14 Φεβρουαρίου: Εν πλω 

15-17 Φεβρουαρίου: Brisbane (Αυστραλία) - Δράσεις στο Λιμάνι 
18-20 Φεβρουαρίου: Εν πλω 

21 Φεβρουαρίου: Honiara (Νησία του Σολομώντα) - Ανεφοδιασμός 
22-28 Φεβρουαρίου: Εν πλω 

01 Μαρτίου: Τόκιο (Ιαπωνία) /Διαδικασία αποβίβασης - Τέλος προγράμματος 





Δραστηριότητες στην Ιαπωνία:

Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα SWY ακολουθεί ένα έντονο χρονοδιάγραμμα γεμάτο από δραστηριότητες εκμάθησης και
ευκαιρίες διάδρασης με ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

Συνεδριάσεις Προσανατολιστικού Χαρακτήρα: Μάθετε για την Ιαπωνία και τις πολιτικές της για τη
νεολαία.

Προετοιμασία για τη ζωή εν πλω 

Επισκέψεις Μελέτης (Study Visits) σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη νεολαία, πολιτιστικές
εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις  
Φιλοξενία (Homestay): θα ταξιδέψετε εκτός Τόκιο και θα μείνετε για ένα Σαββατοκύριακο σε μια Ιαπωνική
οικογένεια  





Δραστηριότητες εν πλω 

Κύκλοι Συζήτησης (Course Discussions): Θα χρειαστεί να επιλέξετε μία από 6 διαφορετικές ομάδες, να εργαστείτε σε μελέτες και
συζητήσεις για κοινά θέματα, που διενεργούνται από πολύ έμπειρους ακαδημαϊκούς. Οι κύκλοι συζήτησης υποστηρίζονται από το
Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο εδρεύει στο Τόκιο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δραστηριότητας θα λάβετε ένα
πιστοποιητικό συμμετοχής σας σε αυτή.

Εθνικές Παρουσιάσεις: Τα μέλη κάθε χώρας αναμένεται να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες μια διαδραστική
παρουσίαση μιας ώρας, με σκοπό να μοιραστούν την καθημερινή ζωή, τον πολιτισμό, την ιστορία και άλλες πτυχές της χώρας καταγωγής
τους.
Κοινές Δραστηριότητες (Club Activities): Κάθε αποστολή νέων κάθε χώρας καλείται να δημιουργήσει εργαστήρια (workshops). Αυτά τα
εργαστήρια αφορούν πολιτιστικές, γλωσσικές και άλλες σχετικές δεξιότητες που εχουν να μοιραστούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
Αθλητικές και Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες: Κατα την διαρκεια του προγράμματος υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες στο πρόγραμμα
αφιερωμένες σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. (Π.χ: τουρνουά ποδοσφαίρου / μπάσκετ, φεστιβάλ χορού, παρατήρηση
αστρικού χάρτη, φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, εθνικά πάρτι κ.α.

Letter Groups: Κάθε νέος/-α εντάσσεται σε μία από τις 12 πολυεθνικές ομάδες που συναντώνται καθημερινά, αντανακλούν, σχεδιάζουν
και δρουν ως ομάδα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Επιτροπές: Όλοι οι συμμετέχοντες εντάσσονται σε μια οργανωτική επιτροπή της προτίμησής τους και εκτελούν καθήκοντα που
απαιτούνται παράλληλα του προγράμματος. Π.χ. Εσωτερική εφημερίδα, Περιβαλλοντικής ευαισθησίας, Αθλητισμού & ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, Έκθεσης αποτελεσμάτων του προγράμματος κλπ.

Προγραμματισμός δραστηριότητων για μετά το Πρόγραμμα (Post-Program Activities): Ένας από τους κύριους στόχους του
προγράμματος είναι η προώθηση της συνεχιζόμενης συμμετοχής σε δραστηριότητες μετά το τέλος του προγράμματος. Ήδη κατα την
διάρκεια του προγράμματος, οι νέοι καλούνται να προγραμματίσουν δραστηριότητες με κοινωνικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.

Ελεύθερος χρόνος: Ο ελεύθερος χρόνος εν πλω είναι σχετικά μειωμένος λόγω του μεγάλου αριθμού προγραμματισμένων
δραστηριοτήτων. Ωστόσο, περιοδικά (περίπου μια φορά την εβδομάδα) υπάρχουν ημέρες με λιγότερες δραστηριότητες ή χωρίς
προγραμματισμένη επίσημη δραστηριότητα. 





Δραστηριότητες στα επισκεπτόμενα λιμάνια (Port of Calls) 

Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους το πλοίο πιάνει σε λιμάνι: για ανεφοδιασμό και για δραστηριότητες στα
επισκεπτόμενα λιμάνια. Στα λιμάνια ανεφοδιασμού θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την πόλη για αυστηρά
καθορισμένο χρόνο. Όταν το πλοίο διανυκτερεύει σε λιμάνι οι συμμετέχοντες διανυκτερεύουν στο πλοίο και
αναμένεται να επιστρέψουν απο την έξοδό τους πριν από μια καθορισμένη ώρα.  

Στα επίσημα λιμάνια δραστηριοτήτων οι δραστηριότητες είναι: 

Επισκέψεις Μελέτης (Study visits) σε διαφορετικά ιδρύματα και φορείς με βάση το course discussion που
συμμετέχει το κάθε άτομο. 

Επίσημο καλωσόρισμα και τελετές αφιξης: Επίσημες εκδηλώσεις με προσκεκλημένους επισήμους και
διπλωμάτες από τα επίσημα λιμάνια. 

Ανταλλαγή απόψεων με τους νέους της τοπική κοινωνίας: συνάντηση και αλληλεπίδραση μέσω
δομημένων συναντήσεων και εκδηλώσεων που σχεδιάζονται κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού. 

Ελεύθερος χρόνος: Υπολογίστε κάποιες περιορισμένες ελευθερες ώρες που μπορείτε να περάσετε με τον
τρόπο που επιθυμείτε στο λιμάνι δραστηριοτήτων. 



Ομάδα στόχος
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος, είναι η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και φιλίας μεταξύ των νέων από τις
συμμετέχουσες χώρες, καθώς και η καλλιέργεια του πνεύματος της διεθνούς συνεργασίας και της ικανότητας να εφαρμοστεί στην πράξη.

Επιπλέον, άλλος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες και να επιδείξουν ηγετική
θέση σε διάφορους τομείς της διεθνούς κοινωνίας. Ως εκ τούτου, σε γενικές γραμμές, η ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι "Μελλοντικοί
ηγέτες". 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 11 μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, ηλικίας 18-31 ετών, που γεννήθηκαν μεταξύ 2ας Απριλίου 1987
έως και 1ης Απριλίου 2000, οι οποίοι/-ες: 
μπορούν να κατανοήσουν πλήρως το νόημα και το σκοπό αυτού του προγράμματος και να είναι σε θέση να ενεργούν σε αρμονία με την
ομάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
είναι σε καλή φυσική και ψυχική κατάσταση και μπορούν να υπομείνουν ένα μακρύ ταξίδι,
μπορούν να συμβάλλουν θετικά στις διάφορες δραστηριότητες, προωθώντας την υγιή ανάπτυξη της νεολαίας και να έχουν ενεργό ρόλο στις
διεθνείς ανταλλαγές μέσα στις κοινότητές τους, στον επαγγελματικό τους χώρο, το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον, τις οργανώσεις νεολαίας και
άλλους συναφείς χώρους που τυχόν δραστηριοποιούνται,
έχουν καλό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως συζητήσεις πανεπιστημιακού επιπέδου.
τους ενδιαφέρει αλλά και έχουν μια σχετική γνώση για την Ιαπωνία. 

προέρχονται από διάφορετικούς τομείς της κοινωνίας όπως δημόσιο τομέα, πανεπιστήμια, οργανώσεις νέων, ΜΚΟ, startups και εταιρείες
της χώρας,
είναι πειθαρχημένοι και ικανοί να συμβιώνουν αρμονικά μέσα σε μια μεγάλη ομάδα,

διαθέτουν σημαντική γνώση ή δεξιότητες σε πεδία όπως η Ελληνική κοινωνία, πολιτισμός, παραδόσεις τεχνες κτλ και να έχουν την
πρόθεση να μοιραστούν αυτήν την γνώση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες,
ζουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν διαθεσιμότητα να συμμετέχουν στην προετοιμασία της Ελληνικής αποστολής μέσω φυσικής παρουσίας
και online συναντήσεων μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου 2018 και 14 Ιανουαρίου 2019.

έχουν τη θέληση να ενταχθούν και να γίνουν ενεργά μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του προγράμματος (SWYAA Greece) και να
συμμετέχουν, να οργανώνουν και να προτείνουν δράσεις κοινωνικού αντικτυπου μετά τη λήξη του προγράμματος σε τοπικό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο. 





Κόστη

Έξοδα που καλύπτονται από την Ιαπωνική Κυβέρνηση: 

Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής προς Ιαπωνία από το πλησιέστερο αεροδρόμιο διαμονής
(δεν επιτρέπονται επιπλέον μέρες διαμονής στην Ιαπωνία)

Όλα τα κόστη διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων στην Ιαπωνία, στο καράβι Nippon Maru και
στα επισκεπτόμενα λιμάνια. 

Μη καλυπτόμενα έξοδα:

Τέλη έκδοσης διαβατηρίων, απόκτησης visa, εμβολιασμοί κτλ
Εξοδα υπέρβαρων αποσκευών για τις πτήσεις προς και από την Ιαπωνία
Οποιαδήποτε χρέωση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία από
περιστατικά όπως αρρώστιες και ατυχήματα από την στιγμή που ο/η συμμετέχων/

ουσα που αναχωρεί μέχρι να επιστρέψει, τα οποία δεν καλύπτονται από ασφάλεια
του/της
Κόστος μετακίνησης από το σπίτι προς το κοντινότερο διεθνές αεροδρόμιο
Κόστη αποστολής των επιπλέον/ασυνόδευτων αποσκευών (ταχυδρομικά τέλη,

τέλη και δασμοί, φόροι κατανάλωσης κτλ)

Προσωπικά έξοδα και άλλες απρόβλεπτες χρεώσεις 



Περισσότερα στοιχεία σχετικά με το SWY

To SWY έχει αναφερθεί από περισσότερα από 7000 άτομα, που έχουν συμμετάσχει, ως μια εμπειρία που τους άλλαξε τη ζωή. Παρ’

όλα αυτά κρατήστε στον νου σας ότι κανένα infopack όπως αυτο εδώ, βίντεο ή ακόμα και προσωπική εμπειρία πρώην συμμετέχοντα δεν
μπορει να το περιγράψει. Για αυτόν το λόγο, οι 11 επιλεγμένοι νέοι θα συνοδεύονται στο πρόγραμμα από έναν αρχηγό αποστολής ο
οποίος έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα και είναι μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων SWY. 

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμβαίνει εν πλω, όπου η σύνδεση με τον έξω κόσμο είναι σχεδόν αδύνατη. Μόνο
κατεπείγοντες κλήσεις είναι διαθέσιμες, κατόπιν ειδικού αιτήματος. Το wifi και γενικά συνδεση στο internet είναι διαθέσιμα μόνο
όταν το πλοίο πιάνει κάποιο λιμάνι. 

Το κρουαζιερόπλοιο όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα ονομάζεται Nippon Maru. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πλοίο μπορείτε
να βρείτε εδω 

Η Ελλάδα έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα 6 φορές και αυτή θα είναι η 7η. Έλληνες πρώην συμμετέχοντες του προγράμματος
ίδρυσαν το Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων SWY ο οποίος στηρίζεται από την Ιαπωνική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Ο σύλλογος έχει
αναλάβει να διοργανώσει την διαδικασία της εκπαίδευσης πριν την αναχώρηση προκειμένου η αποστολή να είναι προετοιμασμένη
κατάλληλα για το εντατικό αυτό πρόγραμμα.  

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενικη Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια
Βιου Μαθησης και ο Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων SWY (SWYAA Greece) συνεργάζονται για την επιλογή και προετοιμασία της
μελλοντικής Ελληνικής αντιπροσωπείας.  

Συστήνουμε να δείτε αυτό               το βίντεο για να πάρετε μια μικρή γεύση από το πρόγραμμα

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:663221/mmsi:431302000/imo:8817631/vessel:NIPPON_MARU
https://youtu.be/V3Hw7Wlsz2U


Διαδικασία αίτησης

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις

Φάση 1
Online αίτηση

Συνεντεύξεις

Περαιτέρω αξιολόγηση

Μια Online αίτηση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη για όλους τους
ενδιαφερόμενους με καταληκτική ημερομηνία την 31/7/2018

Οι επιλεγμένοι αιτούντες που θα προχωρήσουν στη φάση αυτή της επιλογής θα
κληθούν να γράψουν μια έκθεση και να επισυνάψουν ένα αναλυτικό βιογραφικό, με
λήξη της προθεσμίας την 30/8/2018 

Οι 30 αιτούντες που θα περάσουν επιτυχώς τη δεύτερη φάση θα κληθούν για
προσωπική συνέντευξη στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Κανε αίτηση εδώ

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 31 Ιουλίου, 23:59

Φάση 3

Φάση 2

https://forms.minedu.gov.gr/ShipWorldYouth


Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το infopack. Έχετε
κατά νου ότι αυτή η δημοσίευση περιέχει μόνο τις πολύ βασικές πληροφορίες του
προγράμματος. 

Σε περίπτωση που επιλεγείτε θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την
προετοιμασία σας μέσω email και SMS.  

Για ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα: 

Πρεσβεία της Ιαπωνίας - Πολιτιστικό Τμήμα (email: culture@at.mofa.go.jp, τηλ: 210 6709

901) 

Υπουργείο Παιδείας - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (email: vbernikou@minedu.gov.gr,

nkaraiskos@minedu.gov.gr, τηλ: 210 344 2898/ 3840) 

Σύλλογος αποφοίτων του προγράμματος στην Ελλαδα - SWYAA Greece (email:

info@swygreece.gr)  

First steps:

First steps:

http://www.gr.emb-japan.go.jp http://www.swygreece.gr/https://www.minedu.gov.gr/

https://www.facebook.com/EmbassyofJapaninGreece
https://www.facebook.com/SWYAAGreece
https://www.facebook.com/minedu.gr/

