
       

PARTNERJI 

 

www.prac-mareng.com  

KOMUNICIRAJTE 
PraC-MARENG tečaj je namenjen učenju in 

ocenjevanju znanja POMORSKE ANGLEŠČINE 

ob upoštevanju standardnih fraz v pomorski 
komunikaciji (SMCP) z realnimi scenariji za 
različne range pomorščakov, ki delajo na krovu 
različnih plovil. Tečaj vključuje posebne operacije 
na ladjah in uporabnika jasno uvaja v tipično 
pomorsko komunikacijo med samim procesom 
učenja in preverjanja jezikovnih sposobnosti 
uporabnikov. 
 

 

Follow us 
 

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. 

Naučite se in vadite 

POMORSKO ANGLEŠČINO  s 

PRAC-MARENG 

 @MarengPrac 
 

/PracMarEng 
 

/in/prac-mareng 

 pracmareng 
 

PraC-MARENG je združil šest partnerjev iz petih 
evropskih držav, da bi zagotovil spletno 
platformo za pomorščake, preko katere se ti 
lahko učijo in vadijo POMORSKO ANGLEŠČINO. 
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PraC-MARENG has been implemented to 
develop innovative products for maritime 
training and transportation sectors: 

PLATFORMA ZA E-UČENJE: platforma za e-
učenje vključuje primere resničnih nalog / 
aktivnosti, kot je VHF komunikacija, ki jih 
pomorščaki izvajajo z uporabo trenutne 
tehnologije. Vključuje tudi scenarije na 
podlagi primerov z različnih plovilih v 
različnih situacijah z uporabo SMCP fraz v 
okviru tečajev modela IMO:  
www.prac-mareng.com/e-learning   

 

 

 

 

 
ORODJE ZA E-OCENJEVANJE: Orodje za e-
ocenjevanje je bilo zasnovano tako, da 
uporabnikom omogoča oceno nivoja znanja, 
pridobljenega v fazi učenja. To je orodje, ki 
med ocenjevanjem praktičnega znanja 
uporabnika pridobi, shrani in obdela vse 
odgovore in predstavi dosežene rezultate. 
www.prac-mareng.com/e-assessment   

 

 

 

 

 

PraC-MARENG  
Velik projekt, ki ga financira EU, je opredelil 
načine za izboljšanje pomorske komunikacije 
na morju z uporabo edinstvenega pristopa pri 
usposabljanju pomorpčakov v Evropi. 

V okviru projekta, imenovanega “PRActical 
and Communication based MARitime 
ENGlish (PraC-MARENG)”, je bil razvil spletni 
učni program, ki upošteva različne range 
pomorščakov, ob upoštevanju izkušenj, ki jih ti 
pridobijo na ladji, da bi jih naučil pomorske 
angleščine na podlagi resničnih aktivnosti, 
značilnih za različne vrste plovil. Program 
uporablja specifične prijeme za prenos znanja 
pomorščakom različnih rangov. 

CILJI  

PROJEKTA 

Cilji PraC-MARENG projekta so:  

 Identifikacija aktivnosti in nalog, ki jih 
morajo pomorščaki vsakodnevno izvajati 
na različnih vrstah plovil. 

 Razvoj programa za e-učenje, ki vključuje 
najsodobnejše tehnologije v pomorstvu, 
za pomorščake različnih rangov, da se ti 
lahko učijo pomorske angleščine na 
realnih primerih iz prakse. 

 Načrtovanje in izdelava orodja za 
poučevanje in preverjanje znanja 
pomorske angleščine ter podelitve 
certifikata za na novo pridobljena znanja 
na osnovi primerov iz prakse.  

Rezultati projekta 

Product 

UČINEK 

Spletni učni program PraC-MARENG ima 
neposreden učinek na pomorščake z 
izboljšanjem njihovih kompetenc v pomorski 
angleščini in s tem njihovih pravilnih odločitev 
na krovih plovil različnih vrst. Pomorščaki zato 
bolje razumejo in interpretirajo različne 
dogodke in aktivnosti na krovu plovil. 
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