
ΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ 

ZULU

| ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Μάθετε το φωνητικό αλφάβητο του ΝΑΤΟ
▪ Διευκολύνετε την ορθογραφία των λέξεων κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας

▪ Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις/ δεξιότητες

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Αποφύγουν/διορθώσουν πιθανά λάθη στο τρόπο επικοινωνίας
▪ Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ένα φωνητικό αλφάβητο στην 
θαλάσσια επικοινωνία
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ZULU

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο/Η εκπαιδευτικός εκτυπώνει και παραδίδει μια κάρτα φωνητικού αλφαβήτου για κάθε 
μαθητή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει κάποιες εισαγωγικές έννοιες για το φωνητικό 

αλφάβητο και την ιστορία του (πότε δημιουργήθηκε, τι σκοπό εξυπηρετεί,  από ποιον 
δημιουργήθηκε, κλπ.). Αναφέρει ότι προέκυψε ως ανάγκη για την διασφάλιση της  
σωστής επικοινωνίας  στην θάλασσα χωρίς την  παρουσία ραδιοφωνικών παρεμβολών ή 
άλλων κακών ηχητικών συνθηκών.

#2: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει  και χρησιμοποιεί γράμματα από το 
συγκεκριμένο αλφάβητο στην  τάξη, επιλέγοντας τα τυχαία. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνετε  αρκετές φορές. Ο /Η εκπαιδευτικός δίνει μεγαλύτερη σημασία 
(επιμένει) στα γράμματα που δεν αναγνωρίζουν με ευκολία οι μαθητές.

#3: Ο/Η εκπαιδευτικός συνεχίζει τη διαδικασία μέχρι οι μαθητές να αναπαράγουν 
τα γράμματα αυτόματα και με μεγάλη άνεση.

#4: Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το όνομά του και μετά ζητά από τους μαθητές 
να παρουσιάσουν τα δικά τους ονόματα χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο αλφάβητο.

#5: Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει δέκα λέξεις (τυχαία) και ζητά από τους μαθητές να 
τις αναπαράγουν χρησιμοποιώντας το φωνητικό αλφάβητο.

#6: Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι τους 
και συχνά επαναφέρει τη χρήση του φωνητικού αλφαβήτου στην τάξη για περαιτέρω 
εξάσκηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά
Διάρκεια 

Δραστηριότητας

Απαιτούμενη 
άδεια/ Συγγραφή

Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα 

Παιχνίδι, Πειραματική 
Δραστηριότητα
Από 11 χρονών
Αίθουσα διδασκαλίας ή εξωτερικός 
χώρος
κάρτα φωνητικού αλφαβήτου του 

ΝΑΤΟ
Προετοιμασία: 30 λεπτά
Υλοποίηση: 8 έως 12 ώρες

IIS Garibaldi
Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση

https://en.m.wikipedia.org/wiki/NAT
O_phonetic_alphabet
https://www.nato.int/nato_static_fl
2014/assets/pdf/pdf_2018_01/2018
0111_nato-alphabet-sign-signal.pdf
https://www.offgridweb.com/wp-
content/uploads/2016/01/NATO-
alphabet-infographic.jpg

Κανένα
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Παράρτημα 1Από το Alfa στο 
Zulu
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