PraC-MARENG
BÜLTEN III

PROJE
PraC-MARENG çevrimiçi
kursu, denizcilere bir
öğrenme ve değerlendirme
aracı
sağlayacaktır.
(Denizciler
için
bir
öğrenme ve değerlendirme
aracı sunmaktadır) Kurs
ayrıca, kısmen zayıf iç veya
dış iletişime neden olan
gerçek zamanlı kazaların
simülasyonlarını
da
içermektedir.
Kurs
çerçevesi SMCP ve IMO
3.17 standartlarına atıfta
bulunmaktadır.

PraC-MARENG ne "genel" bir
İngilizce kursu ne de teknik bir
denizcilik kursudur. PraCMARENG
kursu,
genel
denizcilik bağlamında İngilizce
öğretmeyi
amaçlamaktadır.
Dilin
kendisine,
yani
tonlamasına,
kelime
dağarcığına, gramer yapılarına
ve bağlam organizasyonuna
büyük önem verir. PraCMARNEG kursunun genel
amacı, dilin gerçek deniz
kazalarının
uygulanmasıyla
desteklenen
ve
çevrimiçi
olarak erişilebilen etkileşimli
senaryolara dönüştürülen dili
öğretmektir.

İLERLEME
2020 yılında dünya için zorlu bir
yıl oldu. Projenin konsorsiyumu
durmadı ve yoluna devam etti.
Ortaklar, çevrimiçi bir konferans
aracılığıyla gerçekleşen ikinci
ortaklık toplantısında belirlenen
görevleri
ve
eylemleri
gerçekleştirmek için çalıştılar. Bu
çalışma, haftalık içerik geliştirme
toplantılarının yanı sıra aylık
ilerleme
toplantılarıyla
desteklendi.
Kurs üniteleri yapılandırıldı ve
ünitelre bağlı değerlendirme
bölümleri
geliştirilmektedir.
Gerçek kazalardan kullanıcıların
öğrenme sürecini destekleyen bir
dizi senaryo da geliştirildi.
"Geçmişteki hatalardan öğrenme"
kavramı, denizcilik İngilizcesini
öğretmek
veya
öğrenmek
açısından benzersiz bir yaklaşım
olacaktır.

Romanya ortağı Köstence Denizcilik Üniversitesi, genel gemi bilgisi, gemi ve tıbbi acil durumlar,
navigasyon ve deniz haritaları, harici iletişim ve gemide pratik etkileşimler dahil olmak üzere birkaç
ünite geliştirdi. İçerikte her konuya hem teorik hem de pratik bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır ve tüm
gemi türlerine ve gemideki tüm kademelere karşılık gelen Deniz İngilizcesinde farklı bilgi düzeylerine
göre yapılandırılmaktadır.

HAKKIMIZDA
Prac-MARENG proje konsorsiyumu aşağıdaki kuruluşlardan
oluşmaktadır:

WEB PLATFORMU

LAM France (www.lam-world.com),
küresel bir taşımacılık çözümü
sağlayıcısı,
projede
koordinatör
olarak yer almaktadır.

Köstence Denizcilik Üniversitesi
(www.cmu-edu.eu),
Romanya'dan
bir yüksek öğrenim ve araştırma
kurumu,

MARITIME
INNOVATORS,
Türkiye'den denizcilik sektöründe
proje, eğitim ve danışmanlık şirketi
(www.maritimeinnovators.com),

Spinaker
(www.spinaker.si),
Slovenya'nın en büyük denizcilik
mesleki ve yetişkin eğitimi sağlayıcısı
ve bir BT şirketi,

Tuzla Kaymakamlığı,
İstanbul,
Türkiye'den
proje
yönetimi,
uygulama
ve
yaygınlaştırma
konusunda kapsamlı bir deneyime
sahip
kamu
kurumu
(www.tuzla.gov.tr),

Litvanya Denizcilik Akademisi
(www.lajm.lt),
Litvanya,
Klaipeda'dan yüksek vasıflı denizciler
ve denizcilik endüstrisi için diğer
uzmanlar için profesyonel yüksek
öğrenim eğitimi veren akredite bir
kamu kurumu

Projenin çıktılarını yaymak ve
sunmak için bir web platformu
(www.prac-mareng.com)
geliştirildi.
Önemli
kilometre
taşları ve haberler düzenli olarak
paylaşılacaktır. Kullanıcılar, iki
yılda bir yayınlanan bültenimiz
aracılığıyla
güncellemeleri
alabilecek ve proje yönetimi
ekibiyle
e-posta:
info@pracmareng.com aracılığıyla iletişime
geçebilecekler.

olarak PraC-MARENG projesinde
ortak olarak yer almaktadırlar.

Her yayının bir kopyasına proje sitesindeki haberler
bölümünden ulaşılabilir. Ek olarak, bir proje broşürü ve
diğer bazı yaygınlaştırma materyalleri sitemizden
indirilebilir.

Proje hakkında daha fazlası için:
www.prac-mareng.com

ANKETE KATILIN
Projenin anketi denizcilerden, özellikle de mühendislerden daha fazla yanıt toplamak için hala aktif. Anket,
gemideki ortak iletişim sorunlarını belirlemeyi ve gemide Denizcilik İngilizcesi öğrenmeye yönelik en iyi
uygulamaları belirlemeyi amaçlamaktadır: http://bit.ly/2tigg89

Bizi sosyal medyadan takip edin:
#pracmareng
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu
tarafından finanse edilmektedir. Ancak burada yer
alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Fransız
Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

/PracMarEng
@MarengPrac
www.linkedin.com/in/prac-mareng

