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PROJEKT
PraC-MARENG spletni tečaj bo
pomorcem nudil možnost učenja in
tudi preverjanja pridobljenega
znanja. Spletni tečaj bo vključeval
tudi simulacije realnih nesreč na
morju, ki so se zgodile v preteklosti
zaradi slbe interne ali eksterne
komunikacije. Spletni tečaj bo
zgrajen z upoštevanjem SMCP in
IMO 3.17 vzorčnega tečaja.

PraC-MARENG ni niti
splošen tečaj angleščine
niti tečaj iz področja
pomorskih
znanj. Cilj
PraC-MARENG spletnega
tečaja je poučevanje in
učenje
angleščine
v
pomorskem
kontekstu.
Posebno pozornost pa
posveča
tudi
jeziku
samemu, torej intonaciji,
besednjaku, slovnici in
gradnji. Osnovni namen
PraC-MARNEG spletnega
tečaja je torej učenje jezika
in ne pomorstva, ki pa je
seveda
podprto
s
pomorskimi vsebinami.

NAPREDEK
Leto 2020 je bilo za cel svet polno izzivov.
Ampak konzorcij projekta se kljub temu
ni ustavil. Partnerjo so uspešno
premagovali vse ovire in eno za drugo
opravljali vse naloge, ki so bile začrtane na
drugem partnerskem sestanku, ki je sicer
potekal virtualno preko spleta. Da je delo
lažje teklo, je konzorcij imel redne
mesečne kontrolne sestanke in občasne
razvojne sestanke.
Program za e-učenje je bil dokončno
strukturiran, poleg same vsebine tečaja pa
je potekal tudi razvoj modula za
preverjanje znanja. Razviti so bili tudi
nekateri scenariji iz preteklih nesreč na
morju, ki bodo v veliko pomoč
uporabnikom e-učenja. Koncept “učenja
iz preteklih napak” se bo tako udejanjil
tudi v poučevanju in učenju pomorske
angleščine.

Spinaker, navtično izobraževanje, d.o.o., slovenski partner v projektu, je v zadnjem času na projektu aktiven predvsem
na področju implementacije učnih vsebin v spletnem učnem okolju, ki jih pripravljajo drugi partnerji v projektu. V
spletno učno okolje je tako bilo prenešenih precej različnih vsebin od razlag do kompleksnih scenarijev, ki so nastali na
podlagi realnih nesreč na morju.

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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