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VABILO NA ZAKLJUČNO KONFERENCO 
  

Projekt PraC-MARENG bo v sodelovanju s svojim 

partnerskim konzorcijem organiziral projektno 

konferenco z naslovom »Praktični komunikacijski 

pristop v pomorski angleščini«, ki bo predstavila 

rezultate projekta PraC-MARENG. Konferenca bo 

21. oktobra 2021 v Sky Centru La Marseillaise - 

2bis Bd Euromediterranée Quai d'Arenc, 13002 

Marseille, 21. oktobra 2021. 

Konferenca je namenjena akademikom, 

pomorskim strokovnjakom, mednarodnim 

organizacijam in oblikovalcem politike, ki si želijo 

prizadevati za izboljšanje komunikacijskih 

standardov na morju. 

Konferenco bo gostil LAM FRANCE v 

sodelovanju s partnerstvom PraC-MARENG. 

Partnerstvo, vključeno v projekt PraC-MARENG 

(https://www.prac-mareng.com), je razvilo učni 

program, ki upošteva različne vrste pomorščakov, 

ob upoštevanju izkušenj, ki jih potrebujejo v 

pomorski angleščini, glede na resnične dejavnosti, 

značilne za vsako vrsto plovil. 

Namen konference je obvestiti lokalne, nacionalne 

in mednarodne pomorske oblasti, organizacije in 

strokovna telesa o pristopu PraC-MARENG ter 

sodelovati z oblikovalci politik TGO, dobavitelji in 

končnimi uporabniki, da bi pridobili povratne 

informacije o rezultatih projekta. 

Vabimo vas, da se konference udeležite kot 

ustrezen član ciljne publike. Konference se bodo 

udeležili vsi partnerji PraC-MARENG in 

predstavili svoj prispevek k projektu. 

 

V predstavitvah bodo obravnavane teme: 

• Platforma PraC-MARENG 

• Prakse v pristopih pomorske angleščine 

v državah EU 

• Dokazovanje potrebe po orodjih za 

pomorsko angleščino 

• Omogočanje nadaljnje mobilnosti 

pomorščakov po Evropi in po svetu 

Na konferenci bodo prisotni vsi partnerji “PraC-

MARENG” projekta: LAM FRANCE (FR), 

MARITIME INNOVATORS (TR), Tuzla 

Kaymakamlığı (TR), Constanta Maritime 

University (Romania), Spinaker (Slovenia) and 

Lithuanian Maritime Academy (Lithuania). 

0900- 0930 - Registracija in kava 

09:30 -10: 00 - Uvodni govori 

10:00 - 11:30 - Predstavitve 

11:30 - 12:00 - Predstavitev izdelka 

12:00 - 12:30 - Vprašanja in odgovori 

12:30 - 14:00 - Koktajl in mreženje 

Zaključek 

Veselimo se vašega obiska na naši konferenci 
 

* Za udeležbo na konferenci se prijavite osebno ali na spletu! Prijava na 
konferenco je obvezna zaradi lokalnih zahtev glede COVID-19. 

 

https://www.prac-mareng.com/


 

 

 

 

O NAS 
V konzorciju projekta Prac-MARENG sodelujejo: SPLETNA STRAN 

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. 

 

 

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 
(www.lajm.lt), pomorska univerza, 
Litva. 

 
 

 

 

 
 

Spletna stran (www.prac-
mareng.com) je bila izdelana za 
objavo in promocijo projektnih 
rezultatov. Pomembni mejniki in 
ostale novice so na njej objavljene 
sproti. Uporabniki lahko prejemajo 
naše polletne novice, z name pa 
lahko stopijo v kontakt tudi preko 
e-pošte: info@prac-mareng.com.  

 

 

 

 

 

Vse naše publikacije so na voljo tudi na naši spletni 
strani. Tam so na voljo tudi projektni letak in ostali 
materiali. 

 

  

 
 

Več o projektu:                                     
www.prac-mareng.com  

 

 SODELUJ V ANKETI 

Anketa je še vedno aktivna za pridobitev čim več podatkov od pomorcev – še posebej pomorskih strojnikov. Cilj 
ankete je identificiranje pogostih težav v komuniciranju na krovu ladij kot tudi identificiranja dobrih praks pri 
učenju pomorske angleščine: http://bit.ly/2tigg89   

 

Sledi nam na družbenih omrežjih: 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  

 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske 
komisije. 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. 
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