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V MARSEILLU V FRANCIJI JE BILA IZVEDENA 
ZAKLJUČNA KONFERENCA PRAC-MARENG 

 
  

21. oktobra 2021 je potekala projektna konferenca 

z naslovom »Praktični komunikacijski pristop v 

pomorski angleščini«, ki jo je gostil partnerski 

konzorcij projekta Prac-MARENG (www.prac-

mareng.com). Namen konference je bila 

predstavitev platforme za učenje pomorske 

angleščine na praktični način s končnim ciljem 

povečanja varnosti na morju.  

Partnerstvo je organiziralo multiplikacijski 

dogodek (zaključno konferenco) projekta PraC-

MARENG za širok spekter ciljnih skupin, vključno 

s pomorščaki, študenti pomorstva, ladjarji, 

ponudniki pomorskega izobraževanja, pomorskimi 

inštituti, nacionalnimi organi upravljanja, 

organizacijami pomorskih sindikatov, itd. 

Konferenca je bila namenjena akademikom, 

pomorskim strokovnjakom, mednarodnim 

organizacijam in oblikovalcem politik, ki so 

zainteresirani za izboljšanje komunikacijskih 

standardov na morju. Namen konference je bil 

obveščati lokalne, nacionalne in mednarodne 

pomorske oblasti, organizacije in strokovna telesa 

o pristopu PraC-MARENG ter komunicirati z 

oblikovalci politike, dobavitelji in končnimi 

uporabniki MET za pridobitev povratnih informacij 

o rezultatih projekta. 

 

Ugledna skupina mednarodnih govorcev je 

razpravljala o najboljših praksah v pomorskem 

izobraževanju in usposabljanju, s poudarkom na 

prihodnjih priložnostih za izboljšanje kakovosti in 

standardov v MET ustanovah. Konferenca je bila 

organizirana z namenom izboljšanja trenutnega 

stanja in pogleda na problematiko s stališča 

različnih pomorskih strokovnjakov, akademikov, 

oblikovalcev politik in mednarodnih organizacij. 

Udeleženci so vstopili v stavbo (Sky Center La 

Marseillaise - 2bis) s QR kodo, ki je bila ustvarjena 

zaradi lokalnih zahtev COVID-19. Dogodku so se 

pridružili z upoštevanjem socialne distance, 

nošenja mask in higienskih razmer. 

Dogodek se je prenašal tudi v živo preko Youtube. 

Spletni udeleženci so si ogledali konferenco s 

povezavo do prenosa v živo, ki je bila na voljo pred 

konferenco: https://youtu.be/-lgSO9h2Zh8 

 

Na konferenci so bili prisotni člani konzorcija 

PraC-MARENG:  LAM France (Lyonel A. 

Makzume Group of Companies) (Francija), 

Maritime Innovators (Turčija), Spinaker 

(Slovenija), Constanta Maritime University 

(Romunija),  Lithuanian Maritime Academy (Litva) 

in Tuzla District Governorship (Turčija). 
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Konferenca PraC-MARENG 
Konferenca se je začela z uvodnim govorom 
Ga. Zeynep Aslan, sekretarke konference iz “LAM France”. 

PRAC-MARENG 
STORITEV 

G. Stéphane Salvetat, predsednik 
“LAM France” iz Francije je imel 
pozdravni nagovor in je spregovoril o 
ozadju projekta in potrebi po projektu 
PraC-MARNEG. G. Alain Mistre, 
predsednik “UMF” iz Francije je stopil 
na oder za pozdravni govor in 
izpostavil pomen pomorske 
angleščine v pomorkem sektorju. G. 
Arnoux Mayoly, predsednik 
“Lamaneur Association” iz Francije je 
predstavil temo “POMORSKA 
ANGLEŠČINA: Trenutna situacija z 
jezikovnimi ovirami in njihovimi 
učinki na pomorski sektor”. G. Yalçın 
Kuzören, vodja projektov iz “Tuzla 
District Governorship” iz Turčije je 
preko spletne video povezave 
predstavil »Ugotovitve raziskave o 
komunikacijskih ovirah in 
oblikovanju kurikuluma«. Dr. Corina 
Varsami, profesorica iz “Constanta 
Maritime University” iz Romunije je  

podala izčrpne informacije o 
"Pristopu za razvoj vsebine in 
ocenjevanja". G. Arvydas Jankauskas 
iz “Lithuanian Maritime Academy” iz 
Litve je predstavil “Zagotavljanje in 
nadzor kakovosti – notranje in 
zunanje evalvacije”. G. Tomaž 
Gregorič, direktor podjetja 
“Spinaker” iz  Slovenije je predstavil 
“Inovativni pristop k e-učenju in e-
ocenjevanja”. Nazadnje je g. Ugurcan 
Acar, vodja projekta iz “Maritime 
Inovators” iz Turčije naredil obsežno 
predstavitev  “PraC-MARENG: 
Predstavitev izdelka”.  

Konferenca se je nadaljevala z 
vprašanji in odgovori. Udeleženci so 
postavljali vprašanja o temi 
konference in izdelku PraC-
MARENG.  

Konferenca se je zaključila z 
mreženjem njenih udeležencev. 

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 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.. 

 

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  

 

 

 

 

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. 

Sledi nam na družbenih omrežjih: 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  

bit.ly/2ZiQE6G 
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