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DESPRE PROIECT 

Un proiect de mare amploare finanțat din fonduri europene 

își croiește drumul pentru a identifica noi modalități de a 

îmbunătăți comunicațiile în domeniul maritim folosind o 

abordare unică în instruirea personalului navigant din țările 

membre ale Uniunii Europene.  

Proiectul Erasmus+ KA2 intitulat “PRActical and 

Communication based MARitime ENGlish (PraC-

MARENG)” a fost aprobat de Agenția Națională Franceză. 

Aplicația a fost depusă de compania LAM France, o 

sucursală a Grupului de Companii LAM Lyonel A. 

Makzume, cu sediul în Marseille, Franța.  

Proiectul va dezvolta un program de instruire online 

ținând cont de diferitele funcții ale navigatorilor și luând în 

considerare experiența pe care aceștia o au pe fiecare tip 

de navă, pentru a le îmbunătăți cunoștințele de Limbă 

Engleză Maritimă  pe baza activităților reale specifice 

fiecărui tip de navă. Programul va funcționa pe nivele 

pentru a asigura informația navigatorilor cu funcții diferite. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

Proiectul PraC-MARENG urmărește:  

 Să identifice activitățile și îndatoririle specifice 

cu care se confruntă zilnic membrii echipajului 

de pe fiecare tip de navă. 

 Să dezvolte un program de pregătire online 

bazat pe cele mai recente tehnologii din 

sectorul maritim pentru fiecare funcție astfel 

încât personalul navigant să poată accesa 

activități și sarcini reale la bordul diferitelor 

tipuri de nave.  

 Să conceapă și să dezvolte un instrument de 

instruire și evaluare care să asigure 

utilizatorului un certificat de absolvire valid 

pentru nou dobânditele aptitudini bazate pe 

cunoștințe practice.  

Conținutul oferit de platforma de instruire 

PraC-MARENG va avea un impact direct 

asupra navigatorilor oferindu-le competențe 

sporite de Limbă Engleză Maritimă și astfel 

puterea de a lua decizii.  
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După amiază, participanții au vizitat portul Marseille-Fos, cel mai mare port din regiunea mediteraneană 

pentru a afla mai multe despre sistemul portuar și pentru a disemina viitoarele rezultate ale proiectului.  

 

 

DESPRE NOI 

LAM France (www.lam-world.com), furnizor global de 

soluții de transport, este compania implicată în calitate 

de coordonator al acestui proiect.   

MARITIME INNOVATORS, o companie de instruire, 

consultanță și dezvoltare de proiecte în industria 

maritimă, (www.maritimeinnovators.com) din Turcia,  

Tuzla Kaymakamlığı (Prefectură) (www.tuzla.gov.tr) 

cu o experiență extinsă în managementul, 

implementarea și diseminarea proiectelor din Istanbul, 

Turcia,  

Universitatea Maritimă din Constanța (www.cmu-

edu.eu), instituție de învățământ superior și cercetare, 

din România,  

Spinaker (www.spinaker.si), cel mai mare furnizor sloven 

de VET și educație pentru adulți și companie de IT, 

Academia Maritimă din Lituania (www.lajm.lt), o 

instituție publică acreditată de învățământ superior 

pentru calificarea navigatorilor și a altor specialiști din 

industria maritimă din Klaipeda, Lituania, sunt implicați 

ca parteneri în consorțiul PraC-MARENG.  

ÎTÂLNIREA DE ÎNCEPUT DIN FRANȚA 

PraC-MARENG a început oficial cu prima întâlnire 

transnațională în Marsilia, Franța. Întâlnirea de început 

s-a desfășurat în zilele de 21 și 22 noiembrie 2019 fiind 

găzduită de LAM France.  

În timpul întâlnirii de proiect, partenerii au discutat 

despre obiectivele proiectului, rezultatele intelectuale, 

evenimentele proiectului, activitățile proiectului, rolurile 

partenerilor, managementul proiectului și aspecte legate 

de implementare (planul de lucru, programul și aspecte 

administrative și financiare). Aceștia s-au concentrat pe 

sarcinile partenerilor legate de rezultatul intelectual (01): 

platforma electronică de instruire în domeniul Englezei 

Maritime bazată pe SMCP. 

 

RECEPȚIA DE DESCHIDERE  

LAM Franța în asociere cu consorțiul de parteneri a 

organizat ceremonia de deschidere la sediul Union 

Maritime Marseille-Fos (UMF), în Marsilia, Franța pe 

data de 22 noiembrie 2019. Participanții de la 

autoritățile maritime locale, naționale și internaționale, 

organizații, autorități, factori de decizie, furnizori, 

presă din domeniul maritim și utilizatori finali au fost 

informați cu privire la demararea proiectului. 

 

 

 

 

 

Scopul ceremoniei de deschidere a fost de a informa 

autoritățile maritime locale, naționale și internaționale 

cât și organizațiile profesionale cu privire la dezvoltarea 

abordării PraC-MARENG și de a interacționa cu factorii 

de decizie din sistemul educațional maritim, furnizorii și 

utilizatorii finali pentru a identifica opinia acestora cu 

privire la demararea proiectului.  

Subiectele discutate în prezentări au fost: 

 Practicile de abordare a studiului Limbii 
Engleze Maritime în țările Uniunii Europene  

 Îmbunătățirea cunoștințelor de Limba Engleză 
Maritimă peste nivelul standardelor IMO 
existente  

 Demonstrarea necesității uneltelor de studiu 
pentru Limba Engleză Maritimă  

 Facilitatea unor mobilități viitoare a 
navigatorilor în Europa și întreaga lume  

 
VĂ INVITĂM SĂ COMPLETAȚI CHESTIONARUL NOSTRU 

Proiectul desfășoară un studiu cu scopul de a identifica problemele legate de comunicarea la bord cât și 

pentru a identifica cele mai bune practici de învățare a Limbii Engleze Maritime: http://bit.ly/2tigg89   

 

  Aces proiect este finațat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar 
opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată  responsabilă de conținutul acesteia. 
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