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PROJEKTAS
Europos komisijos finansuojamo
projekto “Prac-Mareng” pagrindinis
tikslas ugdyti jūrininkų anglų
kalbos gebėjimus, siekiant
sumažinti jūrinių incidentų skaičių,
kurie įvyko dėl neefektyvios
komunikacijos.

Tarptautinė programa
padės sustiprinti jūrinės
anglų kalbos žinias, kas yra
itin svarbu atsižvlegiant į
tai, kad apie 40 procentų
jūrinių incidentų įvyksta
dėl nesklandžios
komunikacijos tarp laive
esančios įgūlos arba įgūlai
komunikuojant su uostu.

PROGRESAS
Projekto vykdytojai intensyviai dirbo, kad
įvykdytų partnerių susitikime iškeltus
tikslus. Atsožvelgiant į susidariusią
situaciją dėl Covid-19 buvo nuspręsta
antąjį partnerių susitikimą, kuris turęjo
vykti 2020 metų gegužės mėnesį
Lietuvoje, organizuoti nuotoliniu būdu.
Virtualios konferencijos metu partneiriai
aptarė pirmame etape atliktus darbus.
Buvo numatytos gairės platformos, kuri
remiasi SMCP atsižvelgiant į IMO 3.17
modulį Remiantis klausimyno rezulatais
buvo kuriama platformos struktūra.
Remiantis
PraC-MARENG
projekto
klausimynu, buvo parengta ataskaita,
kurioje
nustatyti
bendrieji
laivo
bendravimo scenarijai ir nustatyta
geriausia jūrų anglų kalbos mokymosi
laive praktika. Jame buvo klausimų
rinkinys,
skirtas
įvairaus
rango
jūrininkams.
Anketoje daugiausia dėmesio buvo
skiriama tikslinių grupių požiūriui į
jūrininkų
komunikacinių
įgūdžių
trūkumus, taip pat į probleminių zonų
nustatymą jūriniame kontekste.

Ataskaita buvo parengta remiantis klausimyno rezultatais ir bus naudojama kaip pagrindas kuriant SMCP grįstą
jūrinės anglų kalbos mokymosi platformą. Šis klausimynas buvo išsiųstas visoms susijusioms tikslinėms grupėms ir
gauta 120 atsakymų. Taip pat projekto partneriai analizavo jūrinių incident ataskaitas ir jų priežastys, kurios susiiję su
jūrinės anglų kabos stygiumi ir komunikacjos stoka.

APIE MUS
Prac-Mareng projekto konsorciumas sudaro šios organizacijos:

INTERNETINĖ
PLATFORMA

LAM France (www.lam-world.com),
tarptautinių pervežimų kompanija yra
projekto koordinatorius, Prancūzija.

Constanta Maritime University
(www.cmu-edu.eu), aukštojo mokslo
ir tyrimų institucija, Romunija.

MARITIME
INNOVATORS,
tai
projektų, mokymų organizavimo ir
konsultavimo jūriniame sektoriuje
įmonė,(www.maritimeinnovators.com
) Turkija

Spinaker
(www.spinaker.si),
IT
kompanija, kuri specializuoja kuriant
suaugusiųjų mokymo programas,
Slovėnija.

Tuzla
Kaymakamlığı
(District
Governorship)
(www.tuzla.gov.tr)
tai turinti didžiulę patirtį projektų
valdymo centras, Turkija.

Internetinė platforma (www.pracmareng.com) buvo sukurta viešinti
projektą ir jo rezulatus. Svetainėje
nuolat atnaujinama informacija apie
projektą
bei
jo
eigą.
Kilus
klausimams ir norint sužinoti
daugiau apie projektą visada galite
susisiekti su komanda : info@pracmareng.com.
Partneriai jau dalijasi informacija
vietinėje spaudoje bei
Europos
mastu.

Lithuanian Maritime Academy
(www.lajm.lt), akredituota aukštojo
mokslo institucija rengianti aukštos
kvalifikacijos jūrininio sektoriaus
specialistus, Lietuva.

Romunijos radijo laidoje skirtoje
Europos sajungos finansuojamiems
projektams, buvo aptartas mūsų
vykdomas Prac-Mareng projektas,
akcentuojant projekto reikšmę ir
partnerių indėlį.

Visa publikuota informaciją galite rasti projekto
svetainėje, skiltyje “Naujienos”, taip pat galite ją
parsisiųsti.

Klausimynas

Projekto klausimynas vis dar aktyvus ir tikimasi surinkti daugiau respondentų atsakymų, ypatingai inžinierių.
Klausimynu siekiama nustatyti bendrąsias komunikacijos problemas laive, taip pat nustatyti geriausią praktiką
mokantis jūrinės anglų kalbos: http://bit.ly/2tigg89

Sekite mus socialiniuose tinkluose:
#pracmareng
Šis projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos
lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, ir
Europos Komisija nėra atsakinga už šios informacijos
panaudojimą.
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