ÎNVĂȚAȚI și EXERSAȚI
ENGLEZA MARITIMĂ cu
PRAC-MARENG

PARTENERI
PraC-MARENG a reunit șase parteneri din cinci
țări europene cu scopul de a oferi o platformă
online navigatorilor care să poată învăța și
exersa ENGLEZA MARITIMĂ.

COMUNICARE
Cursul PraC-MARENG este un suport de
invatare si evaluare a cunostintelor de

Engleză Maritimă

luând Frazele
de Comunicare Maritimă Standard(SMCP)
ca bază pentru crearea unor scenarii reale
pentru diferite functii ale celor care
lucrează la bordul diferitelor tipuri de nave.
Cursul include teme referitoare la manevre
la bordul navelor și introduce în mod clar
exemple de conversații tipice precum si
notiuni teoretice alaturi de teste de
evaluare a cunostintelor lingvistice.
.
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PraC-MARENG
Un proiect de mare amploare finanțat de UE
care identifica si ofera acces la modalitățile de
îmbunătățire a comunicațiilor maritime prin
utilizarea unei abordări unice în instruirea
personalului maritim din Europa.
Proiectul
intitulat
PRActical
and
Communication based MARitime ENGLish
(PraC-MARENG) a dezvoltat un program de
învățare online, luând în considerare diferite
categorii de navigatori, precum si experiența
pe care acestia au dobândit-o la bordul
fiecarei nave pentru a le preda engleza
maritimă pe baza activităților reale și specifice
fiecărui tip de navă. Programul este structurat
pe mai multe etape pentru a putea fi accesibil
navigatorilor care lucrează pe diferite niveluri
de comandă.

Ce am urmarit
Proiectul PraC-MARENG a avut drept scop:
 Identificarea activităților și sarcinilor
specifice fiecărui tip de navă la bordul
căreia navigatorii lucreaza zilnic.

 Dezvoltarea unui program de instruire
online care să încorporeze cele mai noi
tehnologii din sectorul maritim pentru
fiecare functie in parte, astfel încât cei
interesati să poată accesa aceste activități
și sarcini reale la bordul diferitelor tipuri de
nave
 Proiectarea și dezvoltarea unui instrument
de învățare și evaluare care să ofere
utilizatorului un certificat autentic pentru
abilitățile nou dobândite bazate pe
cunoștințe practice.

IMPACT
Platforma oferită de PraC-MARENG are un
impact direct asupra navigatorilor, oferindu-le
competențe sporite în limba engleză si
implicit in luarea deciziilor. Navigatorii vor
dobandi abilități și cunoștințe mai bune
pentru a înțelege și interpreta sarcinile și
activitățile la bordul navei, prin urmare
abilitati de comunicare imbunatatite.

Ce am realizat
PraC-MARENG a fost implementat cu
scopul de a dezvolta rezultate inovatoare
(produse intelectuale) pentru sectoarele
de formare maritimă și transporturi:
PLATFORMA E-LEARNING: Platforma eLearning este structurata pe exemple
integrate de sarcini / activități reale, cum ar
fi comunicațiile VHF pe care navigatorii le
desfășoară
atunci
când
utilizează
tehnologia actuală. Scenarii bazate pe
cazuri specifice la bordul diferitelor nave cu
scenarii de comunicare reale folosind fraze
SMCP în cadrul cursurilor Model IMO:
www.prac-mareng.com/e-learning

.
INSTRUMENTUL
DE
EVALUARE:
Instrumentul de evaluare a fost conceput
pentru a permite utilizatorilor să evalueze
nivelul de cunoștințe dobândite în timpul
fazei de învățare. Acesta este un software
care are capacitatea de a stoca, prelua,
utiliza și prezenta rezultatele tuturor
încercărilor permise pe timpul evaluării
cunoștințelor practice ale cursantului.

