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PRAC-MARENG NAUJIENLAIŠKIS I 
APIE PROJEKTĄ 

A major EU funded project is making way to look into 

ways of improving maritime communications at sea 

by using a unique approach in training seagoing 

personnel within EU member countries. 

Erasmus+ KA2 project entitled as “PRActical and 

Communication based MARitime ENGlish (PraC-

MARENG)” has been approved by the French 

National Agency. It was applied by LAM France, a 

subsidiary of LAM Lyonel A. Makzume Group of 

Companies, located in Marseille, France.  

The project will develop an online learning 

programme considering different ranks of seafarers, 

taking into account the experience they attained in 

each vessel to teach them Maritime English based 

on the real activities specific to each type of vessel. 

The programme will have phases to pass it to 

seafarers working on different levels of command. 

PROJEKTO TIKSLAI   

PraC-MARENG tikslai:  

 Nustatyti veiklas ir užduotis, kurias jūrininkai 

vykdo kasdieniniame darbe. 

 Sukurti internetinę mokymo programą, 

remiantis naujausiomis technologijomis, 

skirtą naudotis skirting tipų laivuose. 

 Sukurti ir plėtoti jūrinės anglų kalbos 

mokymosi ir vertinimo platformą. 

 

PraC-MARENG internetinės platformos turinys 

suteiks galimybę gerinti anglų kalbos 

kompetencijas ir leis efektyviau priimti sprendimus 

atliekant užduotis.  

  

PRActical and Communication based MARitime ENGlish             

PraC-MARENG 

 

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


 

PROJEKTO PARTNERIAI 
 

LAM France (www.lam-world.com), tarptautinių 

pervežimų kompanija yra projekto koordinatorius, 

Prancūzija.   

MARITIME INNOVATORS tai projektų, mokymų 

organizavimo ir konsultavimo jūriniame sektoriuje 

įmonė (www.maritimeinnovators.com) Turkija,  

Tuzla Kaymakamlığı (Apygardos savivaldybė) 

(www.tuzla.gov.tr) tai turinti didžiulę patirtį projektų 

valdymo centras, Turkija,  

Constanta Maritime University (www.cmu-edu.eu), 

aukštojo mokslo ir tyrimų institucija, Romunija,  

Spinaker (www.spinaker.si), IT kompanija, kuri 

specializuoja kuriant suaugusiųjų mokymo 

programas, Slovėnija,  

Lithuanian Maritime Academy (www.lajm.lt), 

akredituota aukštojo mokslo institucija rengianti 

aukštos kvalifikacijos jūrininkus ir uosto specialistus 

jūriniam sektoriui, Lietuva.  

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS  

PraC-MARENG projektas prasidėjo partnerių 

susitikimu, kurį organizavo projekto  koordinatorius 

LAM France Marselyje, Prancūzijoje lapkričio 21-22 

dienomis.. 

PROJEKTO ATIDARYMAS 
PRANCŪZIJOJE 

Projekto koordinatorius LAM France kartu su 

partneriais lapkričio 22 d. surengė projekto atidarymo 

ceremoniją. Oficialus priėmimas, kuriame dalyvavo 

jūrinės indrustrijos, politikos, bei spaudos atstovai 

vyko Union Maritime Marseille-Fos (UMF) 

konferencijų salėje. 

 

 

 

 

 

Atidarymo ceremonijos tikslas buvo padiskutuoti su 

vietinės ir tarptautinės jūrinės industrijos atstovais 

apie projekto PraC-MARENG vystymą. Tikslinga 

buvo išgirsti atstovų nuomonę ir pastėbėjimus, kad 

būtų galima pasiekti maksimalių rezultatų. 

Diskusijų temos: 

 Jūrinės anglų kalbos praktika ES šalyse 
 

 Jųrinės anglų kalbos tobulinimas atsižvelgiant į 
IMO reikalavimus. 

 

 Aptariamas poreikis jūrinės anglų 
kalbos mokymosi įrankių 

 

 Aptariamos jūrininkų mobilumo 
galimybės Europoje ir visame pasaulyje.  

Susitikimo metu partneriai tarėsi dėl projekto įgyvendinimo 

strategijos, diskutavo projekto valdymo ir adminitravimo 

klausimais. Numatytas detalus veiklos tvarkaraštis ir 

kiekvieno partnerio vaidmuo, kuriant jūrinės anglų kalbos 

mokymosi platformą remiantis STCW.. 

Partneriai taip pat lankėsi didžiausiausiame Viduržemio 

jūros uoste- Marselyje. Vizito metu buvo supažinditnti su 

uosto darbuotojoajis, kurie pristatė uostą, o partneriai uosto bendruomenei suteikė informacijos apie projektą. 

KLAUSIMYNAS  

 Mes vykdome apklausą, kurios tikslas - nustatyti bendrąsias komunikacijos problemas laive, taip pat nustatyti 

geriausią praktiką mokantis jūrinės anglų kalbos laive: http://bit.ly/2tigg89   

Šis projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [komunikatas] 

atspindi tik autoriaus požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį turimos 

informacijos panaudojimą. 
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