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www.prac-mareng.com  

Komunikacija 
PraC-MARENG moko ir vertina. 

 Jūrinė anglų kalba grįsta 

(SMCP) skirta įvairių rangų jūrininkams, 
atsižvelgiant į jų patirtį, įgytą skirtinguose 
laivų tipuose, tam, kad mokymasis jūrinės 
anglų kalbos būtų personalizuotas ir grįstas 
realia veikla, būdinga skirtingiems tipo 
laivams. 

 

Sekite mus: 

Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, 
kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, 
ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame 
pateiktos informacijos panaudojimą. 

Išmok ir praktikuok 

jūrinę anglų kalbą su 

Prac-MARENG 

 @MarengPrac 
 

/PracMarEng 
 

/in/prac-mareng 

 pracmareng 
 

PraC-MARENG subūrė šešis partnerius iš 
skirtingų Europos šalių, tam, kad sukurti jūrinės 
anglų kalbos mokymosi ir vertimo platformą:  

bit.ly/2ZiQE6G 
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PraC-MARENG sukurta siekiant integruoti 
modernius mokymosi įrankius į jūrininkų 
rengimo ir trasnporto sektorius.  

E-Mokymosi platforma: Jūrų anglų kalbos e-
mokymosi platformoje pateikiami realių 
užduočių ir veiklos, atliekamos įvairių tipų 
laivuose, pavyzdžiai, tokie kaip komunikacija 
radijo ryšiu, naudojant dabartines 
technologijas, integruoti scenarijai įvairiuose 
laivuose su realiomis bendravimo 
situacijomis, naudojant SMCP frazes. 
www.prac-mareng.com/e-learning   

 

 

 

 

 

E-vertinimo įrankis: E-vertinimo įrankis 
leidžia naudotojams įvertinti mokymosi 
etapo metu įgytas jūrų anglų kalbos žinias. Ši 
priemonė ne tik įvertina besimokančiojo 
žinias, bet ir suteikia sertifikatą, patvirtinantį 
naujai įgytus jūrų anglų kalbos įgūdžius. 

 

 

 

 

PraC-MARENG  

ES finansuojamo projekto metu buvo nustatyti 
būdai, kaip efektyvinti komunikaciją jūriniame 
sektoriuje, taikant unikalius jūrininkų mokymo 
metodus.  

Projekto  ,,PRActical and Communication 
based MARitime ENGlish (PraC-MARENG)” 
metu partneriai parengė internetinę 
mokymosi programą, skirtą įvairių rangų 
jūrininkams, atsižvelgiant į jų patirtį, įgytą 
skirtinguose laivų tipuose, tam, kad 
mokymasis jūrinės anglų kalbos būtų 
personalizuotas ir grįstas realia veikla. būdinga 
kiekvieno tipo laivams. Programoje numatyti 
konkretūs etapai, skirti perduoti žinias 
skirtinguose lygmenyse dirbantiems 
jūrininkams.  

Ko mes 

siekėme 

PraC-MARENG projekto tikslai:  

 Identifikuoti kiekvieno tipo laivams 
būdingą veiklą ir užduotis, kurias jūrininkai 
atlieka kasdien. 

 Sukurti internetinę mokymo programą, 
įtraukiant naujausias jūrų sektoriaus 
technologijos, siekiant, kad jūrininkai 
galėtų susipažinti su realia veikla ir 
užduotimis, atliekamomis įvairių tipų 
laivuose.  

 Sukurkti jūrinės anglų kalbos vertinimo 
platformą.  

Projekto Produktas 

Poveikis 

Naudojant PraC-MARENG platformą, 
jūrininkai gali plėtoji savo jūrinės aglų kalbos 
komptetnciją, gilindami žinias ir įgūdžius, 
efetyvindmi savo komunikaciją, kad galėtų 
geriau suprasti, interpretuoti ir vykdyti 
užtuotis laive. 
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