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2021 m. spalio 21 d. Marselyje, Prancūzijoje, PraC-

MARENG partneriai surengė konferenciją vystant 

jūrinės anglų kalbos tematiką Partneriai 

įgyvendina  ES finansuojamą projektą "PraC-

MARENG" (www.prac-mareng.com) , kurio metu 

parengta Jūrinės anglų kalbos mokymosi platforma, 

skirta jūrininkams visoje Europoje, siekiant 

efektyvinti jūrinės anglų kalbos vartojimą taip 

užtikrinant jūrų saugumo lygį ir išvengiant jūrinių 

incident, kurie kyla dėl komunikavimo klaidų. 

Partneriai organizavo PraC-MARENG projekto 

baigiamąją konferenciją, skirtą įvairioms 

tikslinėms grupėms, įskaitant jūrininkus, jūrinių 

studijų studentus, laivybos bendroves, jūrininkus 

rengiančias institucijas, nacionalines valdymo 

institucijas ir jūrų sąjungų organizacijas.  

Konferencija skirta akademinei bendruomenei, jūrų 

laivybos specialistams, tarptautinėms 

organizacijoms ir politikos formuotojams, kurie 

domisi komunikacijos jūroje standartų gerinimu. 

Konferencijos tikslas - informuoti vietos, 

nacionalines ir tarptautines jūrų bendruomenės 

institucijas, organizacijas ir profesines įstaigas apie 

"PraC-MARENG" ir įtraukti MET politikos 

formuotojus ir galutinius vartotojus, siekiant gauti 

grįžtamąjį ryšį apie projekto rezultatus..

 

Susirinkęs tarptautinis konsorciumas diskutavo 

kaip efektyvinti jūrininkų rengimo kokybę siekiant 

atitikti aukščiausius reikalavimus ir užtikrinti 

saugią laivybą, jūrinės komunikacijos kontekste. 

Konferencija surengta siekiant pagerinti dabartinę 

padėtį ir pažvelgti į problemą iš įvairių jūrų 

specialistų, mokslininkų, politikos formuotojų ir 

tarptautinių organizacijų pozicijų. 

Konferencija vyko Sky Center La Marseillaise - 2 

bis.Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl 

COVID-19 dalyviai privalėjo pateikti privalėjo 

turėti QR kodą. Renginio metu taip pat buvo 

laikomąsi kitų reikalavimų-laikytis socialinio 

atstumo bei dėvėti veidą dengiančias kaukes. 

Renginio tiesioginė transliacija vyko Youtube 

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

 

PraC-MARENG projekto partneriai: LAM France 

(Prancūzija); Maritime Innovators (Turkija); 

Spinaker (Slovenia), Konstantos jūrų universitetas 

(Romunija), Lietuvos aukštosios jūreivystės 

mokykla(Lietuva) ir  Tuzla District Governorship 

(Turkija). 
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PraC-MARENG Konferencija 
Konferencija prasidėjo Zeynep Aslan, LMA France sekretorės 
kalba 

PRAC-MARENG 
PLATFORMA 

Stéphane Salvetat LMA France 
prezidentas sveikinimo kalboje 
trumpai pristatė PraC-MARNEG 
projekto idėją projekto M. Alain 
Mistre, “Maritime Union 
Organisation” prezidentas akcentavo 
jūrinės anglų kalbos svarbą jūrinėje 
industrijoje Arnoux Mayoly, 
“Lamaneur Association” 
prezindentas, parengė pristatymą 
tema “MARITIME ENGLISH: The 
current situation in Language Barriers 
and its effects on the Maritime 
Sector”.  

Yalçın Kuzören, projecto vadovas 
atstovaujantis Tuzla District 
Governorship, Turkija parengė 
prezentaciją tema “Research findings 
on Communicative Barriers and 
Curriculum Design” Dr. Corina 
Varsami, Konstantos jūrų 
universiteto docentė išsamiai 
pristatė, kaip projekto metu buvo 
rengiamas platformos turinys,, 

jos pristatymo tema buvo- “Content 
and Assessment Development 
Approach”. Arvydas Jankauskas 
Lietuvos aukštosios jūreivystės 
mokyklos atstovas, kalbėjo apie 
kokybės užtikrinimą vykdant 
projekto veiklas- “Quality Assurance 
and Control – Internal & External 
Evaluations”. Tomaz Gregoric, 
Spinaker direktorius kalbėjo apie 
inovacijas mokymosi ir vertinimo 
platformoje “Innovative Approach on 
E-learning and E-assessment”. Ir 
paskutinis pranešėjas Ugurcan Acar, 
Maritime Innovators atstovas iš 
Turkijos parengė pristatymą apie 
galutinį projekto produktą “PraC-
MARENG: Introduction of the 
Product”. Vėliau vykusioje klausimų 
ir atsakymų sesijoje konferencijos 
dalyviai aktyviai uždavinėjo 
klausimus ir diskusijas užmezgant 
ryšius su kitais konferencijos 
dalyviais. 

E-Mokymosi platforma: Jūrinės 
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. 

 

 

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

 

  

 
 

Daugiau apie projektą:                                     
www.prac-mareng.com  

 

 

 

 

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  

bit.ly/2ZiQE6G 
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