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FİNAL KONFERANSI İÇİN DAVET
PraC-MARENG projesi kapsamında, ortaklık
konsorsiyumu, PraC-MARENG proje çıktılarını
tanıtmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen “Denizcilik İngilizcesinde Pratik
İletişimsel
Yaklaşım”
başlıklı
konferans
düzenleyecektir. Konferans, 21 Ekim 2021
tarihinde Sky Center La Marseillaise - 2bis Bd
Euromediterranée
Quai
d'Arenc,
13002
Marsilya/Fransa'da yapılacaktır.
Konferansın hedef kitlesini, denizde iletişim
standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarla
ilgilenen
akademisyenler,
denizcilik
profesyoneller, uluslararası kuruluşlar ve politika
yapıcılar olarak belirlenmiştir.
Konferansın ev sahipliğini, PraC-MARENG
ortakları ile birlikte LAM FRANCE üstlenecektir.
PraC-MARENG projesinde (https://www.pracmareng.com) yer alan ortaklar, her bir gemi türüne
ve gerçek etkinliklere dayalı olarak Denizcilik
İngilizcesinde ihtiyaç duydukları deneyimi dikkate
alarak farklı kademelerdeki denizciler için bir
öğrenme programı geliştirdiler.
Konferansın amacı, yerel, ulusal ve uluslararası
denizcilik otoritelerini, organizasyonları ve meslek
kuruluşlarını PraC-MARENG yaklaşımı hakkında
bilgilendirmek ve projenin çıktıları için geri
bildirim almak üzere MET politika yapıcıları,
tedarikçileri ve son kullanıcıları ile etkileşimde
bulunmaktır.
Sizi hedef kitlenin ilgili bir üyesi olarak konferansa
katılmaya davet ediyoruz. Resepsiyonda projeye
verdikleri
katkılarında
bahsedecek
PraCMARENG Ortakları da yer alacaktır.

Sunumlarda
kapsayacaktır:





değinilen

konular

şunları

PraC-MARENG platformu
AB ülkelerinde Denizcilik İngilizcesi
yaklaşımlarındaki uygulamalar
Denizcilik İngilizcesi için araçlara duyulan
ihtiyacın gösterilmesi
Avrupa ve Dünya Çapında denizcilerin daha
fazla hareketliliğini sağlamak

Bu etkinlikte yer alacak “Prac-MARENG
Projesi”nin ortakları: LAM FRANCE (FR),
MARITIME
INNOVATORS (TR), Tuzla
Kaymakamlığı
(TR),
Constanta
Maritime
University (Romanya), Spinaker (Slovenya) ve
Litvanya Denizcilik Akademisi (Litvanya).
0900- 0930 - Kayıt ve Kahve
09:30 -10:00 - Açılış konuşmaları
10:00 - 11:30 - Sunumlar
11:30 – 12:00 - Ürün Tanıtımı
12:00 – 12:30 - Soru-Cevap
12:30 – 14:00 Koktey ve Ağ kurma
Kapanış
*Konferansımızda görüşmek dileğiyle.
http://www.prac-mareng.com/conference/
*Konferansa bizzat veya online olarak katılmak için lütfen kayıt olunuz!
Yerel COVID-19 tedbirleri nedeniyle konferansa kayıt yaptırmak zorunludur.

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

