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PROJEKT
S projektom, ki je sofinanciran s
strani
EU
želimo
izboljšati
komunikacijske
spretnosti
pomorcev z uporabo edinstvenega
pristopa v poučevanju pomorcev v
članicah EU, s ciljem zmanjšanja
števila nesreč, ki so posledica slabe
komunikacije.
Izdelava programa za e-učenje
pomorske angleščine bo trajala dve
leti.

Bistvo multi-nacionalnega
učnega
programa
je
izboljšati komunikacijske
spretnosti pomorcev v
angleškem jeziku, saj je kar
40% pomorskih nesreč
povezanih
s
slabim
razumevanjem
med
pomorci na istem krovu ter
med pomorci na krovu in
na obali.

NAPREDEK
Projektni konzorcij se je močno trudil
implementirati vse, kar je bilo
dogovorjeno na uvodnem partnerskem
sestanku. Zaradi s covid-19 povezanih
težav, se je drugi partnerski sestanek
namesto v Litvi, izvajal preko spleta. Od
tega sestanka dalje pa se partnerji preko
spleta srečujemo na sestankih enkrat
mesečno.
Osnutek platforme, ki bazira na SMCP, je
bil narejen z upoštevanjem IMO 3.17
vzorčnega tečaja. Za potrebe osnutka
platforme so bile analizirane tudi
ugotovitve ankete. Na podlagi ankete so
bile identificirane pogoste težave v
komuniciranju na krovu ladij kot tudi
dobre prakse pri učenju pomorske
angleščine in izdelano je bilo poročilo.
Anketa je vsebovala vrsto vprašanj za
pomorce različnih rangov.

Na podlagi odgovorov na anketo je bilo izdelano poročilo, ki bo služilo za izdelavo platforme za učenje pomorske
angleščine na podlagi SMCP. Anketa je bila odposlana vsem ciljnim skupinah in trenutno se je nanjo odzvalo 120
respondentov. Respondentov bi gotovo bilo mnogo več, vendar je tudi na to negativno vplivala trenutna pandemija.
Istočasno je vsak partner projekta analiziral obstoječe metode poučevanja pomorske angleščine in pretekle pomorske
nesreče, katerih razlog je bila pretežno komunikacija med deležniki.

O NAS
V konzorciju projekta Prac-MARENG sodelujejo:

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.

SPLETNA STRAN

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.pracmareng.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.
Projektni partnerji so objavili več
novic v svojih državah in tudi v
evropskih publikacijah.
Projekt je bil opažen tudi s strani
radijske postaje Radio Romania
International, ki je v okviru
posebne oddaje o evropskih
projektih predstavila tudi naš
projekt.

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
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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