PRAC-MARENG ile
DENİZCİLİK İNGİLİZCESİNİ
ÖĞRENİN ve PRATİK YAPIN

ORTAKLAR
PraC-MARENG,
denizcilerin
DENİZCİLİK
İNGİLİZCESİ öğrenmesi ve pratik yapmaları için
çevrimiçi bir platform sağlamak üzere beş
Avrupa ülkesinden altı ortağı bir araya getirdi.

İLETİŞİM KURUN
PraC-MARENG kursu, çeşitli gemilerde
çalışan farklı kademeler için gerçek
senaryolar ile Standart Deniz İletişim
İfadelerini
(SMCP)
temel
alarak

DENİZCİLİK İNGİLİZCE'sini

öğretir ve
değerlendirir.
Kurs,
gemilerde
gerçekleştirilen operasyonları içermektedir
ve denizcilerin dil becerilerini öğretirken ve
değerlendirirken
yaygın
kullanılan
konuşmaları barındırmaktadır.

Bizi takip edin
/PracMarEng
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek,
yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin
onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu
tutulamaz.
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PraC-MARENG
AB tarafından finanse edilen önemli bir proje,
Avrupa'da açık deniz personeli eğitiminde
benzersiz bir yaklaşım kullanarak denizde
iletişimi iyileştirmenin yollarını ortaya
koymuştur.
“Pratik ve İletişim Temelli Denizcilik İngilizcesi
(PraC-MARENG)” başlıklı proje, her bir gemi
türüne özgü gerçek faaliyetlere dayalı olarak
Denizcilik İngilizcesi öğretmek için her gemide
edindikleri deneyimleri hesaba katarak, farklı
düzeydeki denizcileri dikkate alan bir öğrenme
programı
geliştirdi.
Program,
farklı
kademelerde görev yapan denizcilere bilgi
aktarmak için belirli aşamalar içermektedir.

NEYİ
AMAÇLADIK
PraC-MARENG projesi:
 Denizcilerin günlük olarak üstlendikleri her
bir gemi türüne özgü faaliyetleri ve
görevleri belirlemeyi,

 Denizcilerin gerçek faaliyetlere ve denizcilik
sektöründeki en son teknolojileri içeren
çeşitli
gemi
türlerinde
görevlere
erişebildikleri her kademe için bir çevrimiçi
Eğitim programı geliştirmeyi,
 Deneysel bilgiye dayalı olarak kullanıcıya
yeni edinilen beceriler için gerçek bir
sertifika sağlayan bir öğrenme ve
değerlendirme aracı tasarlamayı ve
geliştirmeyi amaçlamıştır.

ETKİ
PraC-MARENG tarafından sunulan platform,
denizcilere gelişmiş İngilizce yetkinliği ve
dolayısıyla karar verme yetkinliği vererek,
denizcilere doğrudan etki etmektedir.
Program sayesinde denizciler, gemideki
görevleri ve faaliyetleri anlamak ve
yorumlamak için daha iyi beceri ve bilgiye
sahip olacaklar, dolayısıyla daha iyi iletişim
becerilerine sahip olacaklardır.

Proje çıktıları
PraC-MARENG, denizcilik eğitimi ve ulaşım
sektörleri için yenilikçi çıktıları geliştirmek
için uygulandı:
E-ÖĞRENME PLATFORMU: E-Öğrenme
platformu, denizcilerin mevcut teknolojiyi
kullanırken yürüttüğü VHF iletişimleri gibi
gerçek görev/faaliyet örneklerini sisteme
entegre etmiştir. Platform, IMO Model
kursları kapsamında SMCP ifadelerini
kullanan gerçek iletişim durumlarına sahip
çeşitli gemilerde vaka tabanlı senaryolar da
içermektedir:
www.prac-mareng.com/e-learning

E-DEĞERLENDİRME ARACI: Değerlendirme
aracı, kullanıcıların öğrenme aşamasında
edindikleri bilgi düzeyini değerlendirmelerini
sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencinin
pratik bilgilerinin değerlendirilmesi sırasında
eğitimin sonuçlarını saklama, alma, işleme ve
sunma yeteneğine sahip olacak bir yazılımdır.
.

