ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“An introduction to Maritime English”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 έτος
(7 μήνες, από τον Οκτώβριο έως και τον Μάϊο) – περίπου 28 εβδομάδες Χ
3 ώρες εβδομαδιαίως = 84 ώρες

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Επαγγελματίες στο ναυτιλιακό χώρο (εμπορικό, πολεμικό ναυτικό)
Εργαζόμενοι σε ναυτιλιακές εταιρείες
Ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν εισαγωγικές γνώσεις
ναυτιλιακών αγγλικών
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους
συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με ευχέρεια στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
επαγγελματικό τους περιβάλλον, δηλαδή να ανταποκρίνονται σε
γενικότερες και ειδικότερες επικοινωνιακές καταστάσεις. Σε όλο το
πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην απόκτηση «επικοινωνιακής
επάρκειας» των συμμετεχόντων στην χρήση της ναυτιλιακής Αγγλικής
ορολογίας, μέσω μιας επικοινωνιακής μεθοδολογίας (έμφαση σε όλα τα
language skills).
Οι θεματικές ενότητες του παρόντος προγράμματος θα βασιστούν στο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΤΟΥ ακόλουθο υλικό:
• Maritime English, Volume I (Παπαλεωνίδα, 2015)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• ΙΜΟ SMCP: IMO Standard Marine Communication Phrases (IMO,
2002)
• Προσωπικές σημειώσεις για καλύτερη κατανόηση του υλικού των
θεματικών ενοτήτων
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – Τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του
προγράμματος είναι τα εξής:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
• Προβολέα υπολογιστή (LCD)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• Φορητός υπολογιστής με συνδεδεμένα εξωτερικά ηχεία
• Ασύρματη σύνδεση με internet (wi-fi) για άμεση πρόσβαση στο
διαδίκτυο
• Έντυπο υλικό (φωτοτυπίες, βιβλία)
•
•
•

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( 3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
Introduction to Maritime English:
• IMO: history and role
• Maritime English and its importance
• IMO Spelling of letters and digits
• Telling the time while on board
• Vessel familiarisation: identifying parts of the vessel through IMO vessel sketches, shipboard
positions
• Merchant vessels: ranks, roles and duties for deck officers
• Navigational aids / ECDIS
Safety on board:
• SOLAS and the LSA Code
• IAMSAR / Search and Rescue communications
• IMO Safety signs

• Safety equipment on board
• Distress, urgency and safety signals
• First aid kit and advice
• Personal Protective Equipment
Maritime meteorology:
• Weather conditions and forecasts
• Meteorological information and navigational warnings
• Safety communications and briefing on meteorological conditions
Maritime Communication Systems
• Telex messages and abbreviations
• IMO guidelines and VHF
• VHF communication procedures: format and protocol
Marine insurance & Marine correspondence:
• Chartering and types of charter
• P & I Clubs
• Marine documents, certificates and logbooks
• ISM Code, BRM, ISPS Code, MARPOL & pollution prevention, COLREGs, PSC operations
• Maritime acronyms

