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CILJI PROJEKTA

S projektom, ki je sofinanciran s strani EU želimo
izboljšati komunikacijske spretnosti pomorcev z
uporabo edinstvenega pristopa v poučevanju
pomorcev v članicah EU.

Cilji PraC-MARENG projekta so:

Erasmus+ KA2 projekt, poimenovan “PRActical and
Communication based MARitime ENGlish (PraCMARENG)” je bil potrjen s strani francoske
nacionalne agencije. Projekt je vložil LAM France,
podružnica LAM Lyonel A. Makzume Group of
Companies, s sedežem v Marseillu v Franciji.
V projektu bo razvit program za e-učenje pomorske
angleščine na podlagi realnih primerov iz prakse za
pomorce različnih rangov z upoštevanjem izkušenj, ki
jih ti pridobijo na ladji. Program za e-učenje bo
razdeljen na stopnje glede na različne range
pomorcev, ki bodo ta program za e-učenje uporabljali.

 Identifikacija aktivnosti in nalog, ki jih morajo
pomorci vsakodnevno izvajati na različnih
vrstah plovil.
 Razvoj programa za e-učenje, ki vključuje
najsodobnejše tehnologije v pomorstvu, za
pomorce različnih rangov, da se ti lahko učijo
pomorske angleščine na realnih primerih iz
prakse.
 Načrtovanje in izdelava orodja za poučevanje
in preverjanje znanja pomorske angleščine.
PraC-MARENG platforma za e-učenje bo
imela neposreden učinek na pomorce z
izboljšanjem njihovih kompetenc v pomorski
angleščini in s tem njihovih pravilnih odločitev
na krovih plovil različnih vrst.

O NAS
LAM
France
(www.lam-world.com),
globalni
ponudnik transportnih storitev je koordinator projekta,
Francija.
MARITIME INNOVATORS
(www.maritimeinnovators.com), izobraževalna in
svetovalna družba na področju pomorstva, Turčija.
Tuzla Kaymakamlığı (District Governorship)
(www.tuzla.gov.tr) ima bogate izkušnje s projektnim
vodenjem, implementacijo in razširjanjem rezultatov,
Turčija.

OTVORITVENA SLOVESNOST OB
ZAČETKU PROJEKTA PraC-MARENG
LAM France je v sodelovanju s partnerji organizirala
otvoritveno slovesnost v prostorih Union Maritime
Marseille-Fos (UMF), Marseille, France 22.
Novembra 2019. Udeleženci iz lokalnih, nacionalnih
in mednarodnih pomorskih institucij, organizacij in
profesionalnih združenj ter iz novinarskih vrst so bili
seznanjeni s pričetkom projekta in njegovo vsebino.

Constanta Maritime University (www.cmu-edu.eu),
pomorska univerza, Romunija.
Spinaker (www.spinaker.si), največji ponudnik
navtičnega izobraževanja v Sloveniji z izkušenim IT
oddelkom, Slovenija.
Lithuanian Maritime Academy
pomorska univerza, Litva.

(www.lajm.lt),

UVODNI PARTNERSKI PROJEKTNI
SESTANEK V FRANCIJI
PraC-MARENG se je uradno začel z uvodnim
partnerskim projektnim sestankom v Marseillu v
Franciji. Uvodni sestanek je potekal 21. in 22.
Novembra 2019 v organizaciji LAM France.

Cilj otvoritvene slovesnosti je bil poleg informiranja
tudi zbiranje vtisov od udeležencev.
Področja, ki so bila obravnavana so bila:





Praksa poučevanja pomorske angleščine v
članicah EU,
Izboljšanje kompetenc v pomorski angleščini
nad minimalnimi standardi IMO,
Demonstracija potrebe po dodatnih orodjih za
učenje pomorske angleščine
Omogočanje mobilnosti pomorcev po Evropi
in svetu.

Med obiskom v Marseillu so udeleženci sestanka
obiskali tamkajšnjo luko Marseille-Fos Port, eno
največjih luk na Mediteranu, z namenom spoznavanja
z ustrojem luke in z namenom promocije projekta.

V okviru sestanka so se partnerji projekta pogovarjali o vseh aspektih projekta; ciljih, intelektualnih rezultatih,
projektnih dogodkih, projektnih aktivnostih, vlogah vsakega posameznega partnerja v projektu, projektnem
vodenju in implementaciji (plan dela, časovnica in finančna administracija). Osredotočili so se tudi na
načrtovanje, izvedbo in vodenje prvega intelektualnega rezultata projekta (01): SMCP Based Maritime English
E-learning platform.

SODELUJ V ANKETI
Izvajamo anketo s ciljem identificiranja pogostih težav v komuniciranju na krovu ladij kot tudi
identificiranja dobrih praks pri učenju pomorske angleščine: http://bit.ly/2tigg89

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki
izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje.

