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PROIECTUL
Având sprijin în cadrul programului
de dezvoltare al UE, proiectul PraCMARENG
„PRActical
and
Communication based MARitime
ENGLish” va avea drept scop
îmbunătățirea înțelegerii limbii
engleze
maritime
de
către
navigatori, pentru a reduce numărul
de accidente la bord cauzate de
comunicarea deficitară. Dezvoltarea
cursului de e-learning va dura doi
ani cu cursurile de formare aferente.

Programul
de
formare
multinațională
este
conceput
pentru
a
îmbunătăți înțelegerea și
practicarea limbii engleze
de
către
navigatori,
deoarece
40%
dintre
accidentele maritime sunt
cauzate de o înțelegere
inadecvată a mesajului
comunicării
între
navigatorii de la bordul
aceleiași
nave
și
de
standarde nesatisfăcătoare
de
comunicare
între
echipaje și stațiile de
coastă.

DEZVOLTAREA PROIECTULUI
Consorțiul de proiect a depus o muncă
asiduă pentru a pune în aplicare acțiunile
stabilite în timpul ședinței inițiale. Din
cauza izbucnirii epidemiei de covid-19, s-a
decis ca a doua întâlnire a partenerilor
care trebuia să aibă loc în Lituania în mai
2020 să fie organizată online. Prin urmare,
a doua întâlnire a partenerilor a avut loc
printr-o teleconferință care a fost urmată
de întâlniri lunare pentru a revizui
activitatea desfășurată de parteneri.
Cadrele platformei bazate pe SMCP au
fost elaborate luând în considerare cursul
model IMO 3.17. Rezultatele din
chestionar au fost studiate pentru a
dezvolta structura menționată anterior. A
fost redactat un raport pe baza unui
chestionar realizat în cadrul proiectului
PraC-MARENG cu scopul de a identifica
scenariile comune de comunicare la bord,
precum și pentru a identifica cele mai
bune practici în învățarea englezei
maritime la bord. Acesta conținea un set
de întrebări adresate navigatorilor cu
diferite grade. Chestionarul s-a axat pe
examinarea punctelor de vedere ale
grupurilor țintă asupra deficiențelor în
abilitățile comunicative ale navigatorilor,
precum și pe identificarea zonelor cu
probleme în contextul maritim.

Raportul a fost realizat pe baza rezultatelor rezultatelor chestionarului și va fi folosit ca bază pentru dezvoltarea platformei
de învățare a limbii engleze maritime bazate pe SMCP. Acest chestionar a fost trimis tuturor grupurilor țintă aferente și au
fost primite 120 de răspunsuri. Cu toate acestea, s-ar fi putut primi mult mai multe răspunsuri; însă pandemia în curs de
desfășurare afectează viețile tuturor oamenilor din întreaga lume și a avut un impact negativ și în această privință. În
paralel, fiecare partener a analizat metoda de livrare a unor astfel de sisteme de educație și formare în contextul englezei
maritime și a analizat accidentele și incidența acestora legat de cazurile de neînțelegeri de comunicare în funcție de țara
fiecărui navigator.

DESPRE NOI
Consorțiul proiectului Prac-MARENG este format din următoarele
organizații:

PLATFORMA WEB

LAM Franta (www.lam-world.com),
un furnizor global de soluții de
transport, este implicat în calitate de
coordonator de proiect.

Constanta Maritime University
(www.cmu-edu.eu), o instituție de
învățământ superior și cercetare, din
România,

MARITIME
INNOVATORS,
o
companie de proiect, instruire și
consultanță în industria maritimă,
(www.maritimeinnovators.com) din
Turcia,

Spinaker (www.spinaker.si), cel mai
mare furnizor slovean de VET și
educație pentru adulți și o companie
IT,

Tuzla
Kaymakamlığı
(District
Governorship)
(www.tuzla.gov.tr)
având o experiență extinsă în
managementul, implementarea și
diseminarea proiectelor din Istanbul,
Turcia,

O platform web (www.pracmareng.com) a fost dezvoltată
pentru a disemina și prezenta
rezultatele proiectului. Vor fi
distribuite repere importante și știri
în mod regulat. Utilizatorii vor
putea primi actualizări prin
intermediul buletinului nostru
informativ bianual și vor putea lua
legătura cu echipa de management
a
proiectului
prin
email:info@prac-mareng.com.

Lithuanian Maritime Academy
(www.lajm.lt), o instituție publică
acreditată de formare profesională în
învățământul superior pentru
navigatori cu înaltă calificare și alți
specialiști pentru industria maritimă
din Klaipeda, Lituania

Partenerii au publicat mai multe
comunicate de presă în țările lor și
în publicații europene respectate.

sunt implicați ca parteneri în
consorțiul PraC-MARENG.

O copie a fiecărei publicații poate fi accesată prin
secțiunea de știri de pe site-ul proiectului. În plus, un
pliant de proiect și alte materiale de diseminare pot fi
descărcate de pe site-ul nostru.

Proiectul nostru a fost chiar
remarcat de Radio România
Internațional
într-o
emisiune
specială despre proiecte europene,
iar o parte specială a emisiunii a
fost dedicată prezentării efortului
nostru.

Mai mult depsre proiect pe:
www.prac-mareng.com

PARTICIPAȚI LA CHESTIONAR
Sondajul proiectului (efectuat pe baza chestionarului) este încă activ pentru a colecta răspunsuri suplimentare de la
navigatori - în special ingineri. Chestionarul își propune să identifice problemele comune de comunicare la bord,
precum și să identifice cele mai bune practici în învățarea englezei maritime la bord: http://bit.ly/2tigg89

Urmăriți-ne pe social media:
#pracmareng
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această publicație [comunicare] reflectă
doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută
informațiilor conținute în aceasta.
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