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INVITAȚIE LA CONFERINȚA FINALĂ 
  

Proiectul PraC-MARENG în asociere cu consorțiul 

partener va organiza o conferință a proiectului 

susținută de Comisia Europeană intitulata 

“Abordare comunicativă si practică în Engleza 

maritimă” in cadrul careia se vor prezenta 

obiectivele finale precum si rezultatele proiectului 

PraC-MARENG. Conferința va avea loc la Sky 

Centre La Marseillaise - 2bis Bd Euromediterranée 

Quai d’Arenc, 13002 Marsilia pe 21 octombrie 

2021. 

Conferința vizează cadre didactice universitare, 

profesioniști din domeniul maritim, organizații 

internaționale și factorii de decizie care sunt interesați să 

lucreze in scopul îmbunătățirii standardelor de 

comunicare pe mare. 

Conferința va fi găzduită de LAM FRANCE în 

colaborare cu partenerii PraC-MARENG. Partenerii 

implicati în proiectul PraC- Proiect MARENG 

(https://www.prac-mareng.com) au dezvoltat un 

program de învățare luand in considerare diferite functii 

la bord, ținând cont de experiența de care au nevoie 

navigatorii în limba Engleză maritimă privind 

activitățile reale specifice fiecărui tip de navă. 

Scopul conferinței este de a informa organismele locale, 

autoritățile maritime naționale și internaționale, 

organizațiile și organismele profesionale despre 

abordarea PraC-MARENG și a realiza o interacțiune 

eficienta intre factorii de decizie MET, furnizorii și 

beneficiarii finali in scopul obtinerii unui feedback valid 

pentru rezultatele proiectului.  

Vă invităm să participați la conferință ca fiind un 

membru relevant din randul publicului țintă. La 

recepție vor participa ParteneriPraC-MARENG 

care isi vor prezenta contribuția la proiect. 

 

 

Subiectele care vor fi atinse în prezentări vor fi 

axate pe urmatoarele directii: 

 Platforma PraC-MARENG 

 Practici abordate in predarea/ invatarea 
englezei maritime înȚările din Uniunea 

Europeana 

 Demonstrarea nevoii de instrumente pentru 
engleza maritimă 

 Crearea unei mobilități suplimentare pentru 
uzul navigatorilor din toată Europa și din 

întreaga lume 

La acest eveniment, organizat de catre partenerii 

proiectului „PraC-MARENG” vor fi prezenti: LAM 

FRANCE (FR), MARITIME INNOVATORS 

(TR), Tuzla Kaymakamlığı (TR), Constanta 

Maritime University (Romania), Spinaker 

(Slovenia) si Lithuanian Maritime Academy 

(Lithuania). 

0900-0930 - Înregistrare și cafea 

09:30 -10: 00 - Discursuri de deschidere 

10:00 - 11:30 - Prezentări 

11:30 - 12:00 - Prezentarea produsului 

12:00 - 12:30 - Întrebari și răspunsuri 

12:30 - 14:00  Cocktail și lucru in retea 

Închidere 

Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem la Conferința 

noastră! 

* Vă rugăm să vă înregistrați pentru a participa la conferință personal sau 

online! Înregistrarea pentru conferința este obligatorie din cauza cerințelor 

locale COVID-19. 

 

https://www.prac-mareng.com/


 

 

 

 

DESPRE NOI 
Consorțiul proiectului Prac-MARENG este format din următoarele 
organizații: PLATFORMA WEB 

LAM Franta (www.lam-world.com), 
furnizor global de soluții de transport, 
este implicat în calitate de 
coordonator de proiect.   

MARITIME INNOVATORS, 
companie de proiectare, instruire și 
consultanță în industria maritimă, 
(www.maritimeinnovators.com) din 
Turcia,  

Tuzla Kaymakamlığı (District 
Governorship) (www.tuzla.gov.tr) 
având o experiență extinsă în 
managementul, implementarea și 
diseminarea proiectelor din Istanbul, 
Turcia,  

 

Constanta Maritime University 
(www.cmu-edu.eu), instituție de 
învățământ superior și cercetare, din 
România,  

Spinaker (www.spinaker.si), cel mai 
mare furnizor slovean de VET și 
educație pentru adulți și  companie 
IT,  

Lithuanian Maritime Academy 
(www.lajm.lt), instituție   publică   
acreditată   de   formare profesională 
în învățământul superior pentru 
navigatori cu înaltă calificare și alți 
specialiști pentru industria maritimă 
din Klaipeda, Lituania  

sunt toti implicați ca parteneri în 
consorțiul PraCMarEng. 

 

O platformă web (www.prac-
mareng.com) publică actualizări 
referitoare la  evoluțiile din cadrul 
proiectului și oferă acces la 
instrumente de invatat.Vor fi 
actualizate in mod regulat stiri si 
notificari de importanta. 
Utilizatorii vor putea primi 
actualizări prin intermediul unui 
newsletter bianual și vor putea lua 
legătura cu echipa de management 
de proiect la adresa de e-mail: 
info@prac-mareng.com   

 

 

 

 

 

O copie a fiecărei publicații poate fi accesată prin 
intermediul secțiunea de știri de pe site-ul proiectului. 
În plus, un proiect fluturaș și alte materiale de 
diseminare pot fi descărcat de pe site-ul nostru. 

 

  

 
 

Mai multe despre proiect:                                     
www.prac-mareng.com  

PARTICIPATI LA CHESTIONAR 

Sondajul din cadrul proiectului este încă activ pentru a colecta răspunsuri suplimentare de la navigatori - în special 
ingineri. Chestionarul are ca scop identificarea problemelor comune de comunicare la bord, precum și identificarea 
celor mai bune practici din România pentru învățarea limbii engleze maritime la bord: http://bit.ly/2tigg89  

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Acest material reflectă doar punctele de 
vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi 
considerata responsabila pentru utilizarea de orice fel 
a informațiilor conținute în acesta. 

Follow us on social media: 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  
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