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PRAC-MARENG BÜLTEN I 
PROJE HAKKINDA 

AB tarafından finanse edilen proje, AB üye 

ülkelerinde denizde çalışan personelin eğitiminde 

benzersiz bir yaklaşım kullanarak denizde iletişimini 

iyileştirmenin yollarını araştırmanın yolunu açıyor. 

“PRActical and Communication based MARitime 

ENGlish (PraC-MARENG)” başlıklı Erasmus + KA2 

projesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından onaylandı. 

Fransa, Marsilya'da bulunan LAM Lyonel A. 

Makzume Şirketler Grubu'nun bir yan kuruluşu olan 

LAM France tarafından başvurusu yapılmıştır.  

Proje, her gemi türüne özgü gerçek faaliyetlere dayalı 

olarak kişilere Denizcilik İngilizcesi öğretmek için 

her gemide edindikleri deneyimleri hesaba katarak, 

farklı denizci kademelerini dikkate alan bir çevrimiçi 

öğrenme programı geliştirecektir. Programın, farklı 

görev seviyelerinde çalışan denizcilere aktarılması 

için aşamalar olacaktır. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

PraC-MARENG projesinin amaçları;  

 Denizcilerin günlük olarak üstlendikleri her bir 

gemi türüne özgü faaliyetleri ve görevleri 

belirlemek. 

 Her denizci kademesinin çeşitli gemi 

türlerinde gerçek faaliyetlere ve görevlere 

erişebilmesi için denizcilik sektöründeki en 

son teknolojileri içeren bir çevrimiçi eğitim 

programı geliştirmek. 

 Kullanıcıya pratik bilgilere dayalı olarak yeni 

edinilen beceriler için gerçek bir sertifika 

sağlayan bir öğrenme ve değerlendirme 

aracı tasarlamak ve geliştirmek.  

PraC-MARENG Eğitim platformu tarafından 

sunulan içerik, denizcilere Denizcilik 

İngilizcesinde gelişmiş yeterlilik ve dolayısıyla 

karar verme gücü vererek denizciler üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olacaktır.  
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HAKKIMIZDA 

LAM France (www.lam-world.com), küresel bir 

taşımacılık çözümü sağlayıcısı, projede koordinatör 

olarak yer almaktadır. 

MARITIME INNOVATORS, Türkiye'den denizcilik 

sektöründe proje, eğitim ve danışmanlık şirketi 

(www.maritimeinnovators.com),  

Tuzla Kaymakamlığı,  İstanbul, Türkiye'den proje 

yönetimi, uygulama ve yaygınlaştırma konusunda 

kapsamlı bir deneyime sahip kamu kurumu 

(www.tuzla.gov.tr), 

Köstence Denizcilik Üniversitesi (www.cmu-

edu.eu), Romanya'dan bir yüksek öğrenim ve 

araştırma kurumu,  

Spinaker (www.spinaker.si), Slovenya'nın en büyük 

denizcilik mesleki ve yetişkin eğitimi sağlayıcısı ve bir 

BT şirketi,  

Litvanya Denizcilik Akademisi (www.lajm.lt), 

Litvanya, Klaipeda'dan yüksek vasıflı denizciler ve 

denizcilik endüstrisi için diğer uzmanlar için 

profesyonel yüksek öğrenim eğitimi veren akredite bir 

kamu kurumu olarak PraC-MARENG projesinde ortak 

olarak yer almaktadırlar.  

FRANSA’DA BAŞLANGIÇ TOPLANTISI  

PraC-MARENG, Fransa – Marsilya’da düzenlenen ilk 

ulusötesi proje toplantısı ile resmen başladı. 

Başlangıç toplantısı 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde 

LAM France'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

PraC-MARENG AÇILIŞ RESEPSİYONU 

LAM France, ortaklık konsorsiyumu ile birlikte 22 

Kasım 2019 tarihinde Fransa'nın Marsilya kentinde 

Union Maritime Marseille-Fos (UMF) tesislerinde bir 

açılış töreni düzenledi. Yerel, ulusal ve uluslararası 

denizcilik yetkilileri, kuruluşlar, meslek kuruluşları, 

politika yapıcılar, tedarikçiler, deniz basını ve son 

kullanıcılardan oluşan katılımcılar proje hakkında bilgi 

edinme fırsatı yakaladılar.  

 

 

 

 

 

Açılış resepsiyonunun amacı, yerel, ulusal ve 

uluslararası denizcilik otoriteleri, kuruluşları ve 

meslek kuruluşlarını PraC-MARENG yaklaşımının 

gelişimi hakkında bilgilendirmek ve MET politika 

yapıcıları, tedarikçileri ve son kullanıcılar ile 

etkileşime girerek proje başlangıcında geri bildirim 

vermekti. 

Sunumlarda değinilen konular: 

 AB ülkelerinde Deniz İngilizcesi 
yaklaşımlarındaki uygulamalar 

 Denizcilik İngilizcesi bilgisini mevcut IMO 
standartlarının ötesinde geliştirmek 

 Denizcilik İngilizcesi araçlarına olan ihtiyacın 
gösterilmesi 

 Avrupa ve Dünya genelinde denizcilerin daha 
fazla hareketliliğinin sağlanması 

Proje toplantısı sırasında, ortaklar, projenin altyapısını - 

hedefler, fikri çıktılar, proje faaliyetleri, ortakların rolleri, proje 

yönetimi ve uygulama aşamaları (çalışma planı, zaman 

çizelgesi ve mali yönetim) hakkında görüştüler. Ayrıca SMCP 

Tabanlı Denizcilik İngilizcesi E-öğrenme platformu  olan 1. fikri 

çıktıdaki görevler üzerine odaklanıldı.  

Öğleden sonra katılımcılar, liman sistemi hakkında daha fazla 

bilgi edinmek ve projeyi yaygınlaştırmak için Akdeniz bölgesinin en büyük limanı olan Marseille-Fos Liman 

Topluluğunu ziyaret ettiler. 

ANKETE KATILIN 

 Gemideki ortak iletişim sorunlarını belirlemeyi ve gemide Deniz İngilizcesi öğrenmeye yönelik en iyi 

uygulamaları belirlemeyi amaçlayan bir anket yürütüyoruz: http://bit.ly/2tigg89   

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. 

Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Fransız Ulusal Ajansı sorumlu 

tutulamaz. 

http://www.lam-world.com/
http://www.maritimeinnovators.com/
http://www.tuzla.gov.tr/
http://www.cmu-edu.eu/
http://www.cmu-edu.eu/
http://www.spinaker.si/
http://www.lajm.lt/
http://bit.ly/2tigg89
https://www.facebook.com/PracMarEng
http://www.lam-world.com/
http://www.maritimeinnovators.com
http://www.tuzla.gov.tr/
https://www.lajm.lt/en/about-lajm.html
https://cmu-edu.eu/en/
http://www.spinaker.si/
https://www.facebook.com/PracMarEng
https://twitter.com/MarengPrac
https://twitter.com/MarengPrac

