PraC-MARENG
NAUJIENLAIŠKIS III

PROJEKTAS
PraC-MARENG
interneinė
mokymosi
ir
vertinimo
platforma skirta jūrininkams.
Šioje platformoje pateikti realūs
scenarijai,
grįsti
jūrininių
incidentų apžvalga ir SMCP ir
IMO 3:17 standartais.

PraC-MARENG
nėra
bendrinės anglų kalbos
mokymosi
platforma,
priešingai PraCMARENG kurso fokusas
jūrinės anglų kalbos
kontekstas. Jis teikia
didelę reikšmę pačiai
kalbai,
t.
y.
jos
intonacijai,
žodynui,
gramatinėms
struktūroms ir diskurso
organizavimui. Bendras
PraC-MARNEG
kurso
tikslas - mokyti kalbos
dėl
pačios
kalbos,
pasitelkiant tikrus jūrų
avarijų atvejus, kurie
buvo
išnagrinėti
ir
paversti
interaktyviais
internete
prieinamais
scenarijais.

PROGRESAS
Praėję 2020 metai iįties kėlė
iššūkius, taičua projekto partneriai
ir toliau tęsė darbus, atliekants
projekte nuatytas veiklas ir
organizuojant
antajį
virtualų
partnerių susitikimą. Iki tol
partneriai nu0lat turėjo partnerių
susitikimus kas menesį, o su
jūrinės anglų kalbos turinio
rengimo darbo grupėmis kas
savaitę.
Buvo sudaryta kurso dalių
struktūra ir rengiami susiję
vertinimai. Taip pat buvo sukurta
keletas scenarijų, paremtų tikrais
nelaimingais
atsitikimais,
padedančių naudotojams mokytis.
"mokymosi iš praeities klaidų"
koncepcija kuriamas unikalus
požiūris į jūrinės anglų kalbos
mokymąsi.

APIE MUS
Prac-MARENG pro0jekto partneriai:

LAM France (www.lam-world.com),
tarptautinių pervežimų kompanija
yra
projekto
koordinatorius,
Prancūzija.
MARITIME INNOVATORS, tai
projektų, mokymų organizavimo ir
konsultavimo jūriniame sektoriuje
įmonė,(www.maritimeinnovators.co
m), Turkija.
Tuzla Kaymakamlığı
(www.tuzla.gov.tr) tai turintis0
didžiulę patirtį projektų valdymo
centras, Turkija.

INTERNETINĖ
PLATFORMA
Konstantos jūrų universitetas
(www.cmu-edu.eu), aukštojo mokslo
ir tyrimų institucija, Rumunija.
Spinaker (www.spinaker.si), IT
kompanija, kuri specializuoja kuriant
suaugusiųjų mokymo programas,
Slovėnija.
Lietuvos aukštoji jūreivsytės
mokykla (www.lajm.lt), akredituota
aukštojo mokslo institucija rengianti
aukštos kvalifikacijos jūrininio
sektoriaus specialistus, Lietuva.

Kiekvieno leidinio kopiją galima rasti projekto svetainės
naujienų skiltyje. Be to, iš mūsų svetainės galima
atsisiųsti projekto lankstinuką bei projekto sklaidos
medžiagą

Internetinė platforma (www.pracmareng.com) buvo sukurta viešinti
projektą ir jo rezulatus. Svetainėje
nuolat atnaujinama informacija
apie projektą bei jo eigą. Kilus
klausimams ir norint sužinoti
daugiau apie projektą visada galite
susisiekti su komanda : info@pracmareng.com.
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Daugiau apie projektą:
www.prac-mareng.com

Klausimynas
Projekto klausimynas vis dar aktyvus ir tikimasi surinkti daugiau respondentų atsakymų, ypatingai inžinierių.
Klausimynu siekiama nustatyti bendrąsias komunikacijos problemas laive, taip pat nustatyti geriausią praktiką
mokantis jūrinės anglų kalbos: http://bit.ly/2tigg89

Sekite mus socialinėje erdvėje:
#pracmareng
Šį projektą finansavo Europos Komisija. Šis leidinys
atspindi tik autoriaus požiūrį, ir Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos
informacijos panaudojimą.

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

