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KVIETIMAS Į FINALINĘ KONFERENCIJĄ 
  

PraC-MARENG projekto partneriai rengia  

Europos Komisijos remiamo projekto konferenciją 

“Practical Communicative Approach in 

Maritime English”, kuri skirta pristatyti PraC-

MARENG projekto rezultatus. Konferencija vyks: 

Sky Center La Marseillaise - 2bis Bd 

Euromediterranée Quai d'Arenc, 13002 Marseille 

spalio 21 dieną.  

Konferencija skirta akademinei bendruomenei, jūrų 

laivybos specialistams, tarptautinėms 

organizacijoms ir politikos formuotojams, kurie 

domisi komunikacijos jūroje standartų gerinimu. 

Konferenciją rengia LAM FRANCE, 

bendradarbiaudama su PraC-MARENG 

partneriais. PraC-MARENG projekto partneriai 

(https://www.prac-mareng.com) parengė 

mokymosi programą, kurioje atsižvelgiama į 

skirtingo rango jūrininkus ir į jiems reikalingą 

jūrinės anglų kalbos patirtį, grįstą realia skirtingų 

tipų laivams būdinga veikla. 

Konferencijos tikslas - informuoti vietos, 

nacionalines ir tarptautines jūrų bendruomenės 

institucijas, organizacijas ir profesines įstaigas apie 

"PraC-MARENG" ir įtraukti MET politikos 

formuotojus ir galutinius vartotuojus, siekiant gauti 

grįžtamąjį ryšį apie projekto rezultatus. 

Kviečiame jus dalyvauti konferencijoje kaip 

tikslinės auditorijos narį. Priėmime dalyvaus PraC-

MARENG partneriai, kurie pristatys savo veiklą 

projekte.  

 

Konferencijos temos: 

 PraC-MARENG platforma 

 Jūriės anglų kalbos mokymosi metodai ES. 

 Jūrininės anglų kalbos mokymosi įrankių 
poreikis 

 Jūrininkų judumui Europoje ir pasaulyje. 

  
Dalyvaus PraC-MARENG projekto partneriai:: 

LAM FRANCE (Prancūzija), MARITIME 

INNOVATORS (TR), Tuzla Kaymakamlığı (TR),  

Konstantos jūrų universitetas (Romunija), Spinaker 

(Slovėnija) and Lietuvos aukštoji jūreivystės 

mokykla (Lietuva). 

09:00- 09:30 – Registracija ir kava 

09:30 -10:00 – Atidarymo kalba  

10:00 - 11:30 - Prezentacijos 

11:30 – 12:00 – Produkto pristatymas 

12:00 – 12:30 – Klausimai ir atsakymai  

12:30 – 14:00 Diskusija 

Uždarymas 

 

Laukiame Jūsų¡ 

 

*Reigalinga registracija dėl Covid-19 pandeminės situacijos.  

 



 

 

 

 

ABOUT US 
Projekto partneriai: INTERNETINĖ 

PLATFORMA 

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. 

 

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. 

 

 

 

Internetinė platforma (www.prac-
mareng.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@prac-

mareng.com.  

 

 

 

 

 

A copy of each publication can be accessed through the 
news section on the project’s site. Additionally, a project 
flyer and some other dissemination materials can be 
downloaded from our site. 

 

  

 
 

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   

 

 

Šį projektą finansavo Europos Komisija. Šis leidinys 
atspindi tik autoriaus požiūrį, ir Komisija negali būti 
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos 
informacijos panaudojimą. 

 

Sekite mus : 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  
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