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PROIECTUL 
Cursul online PraC-
MARENG va oferi 
navigatorilor un 
instrument de învățare 
și evaluare. De 
asemenea, cursul 
include simulari în timp 
real ale unor accidente 
care au fost parțial 
cauzate de o 
comunicare internă sau 
externă defectuoasa. 
Structura cursului se 
axeaza pe standardele 
SMCP și IMO 3.17. 
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PROGRES 

La nivel mondial, anul 2020 a fost un an 
plin de provocari. Insa onsorțiul 
proiectului nu s-a oprit. Partenerii au 
muncit din greu pentru a pune în aplicare 
sarcinile și acțiunile stabilite în timpul 
celei de-a doua întâlniri a partenerilor 
care a avut loc printr-o conferință online. 
Efortul a fost susținut de întâlniri lunare 
de revizuire, pe lângă întâlnirile 
săptămânale ce vizeaza strategiile de 
dezvoltare a conținutului. 

Au fost structurate unitățile de curs si 
sunt dezvoltate evaluări corelate cu 
acestea. In mod similar, au fost dezvoltate 
o serie de scenarii pornind de la accidente 
reale care susțin procesul de învățare al 
utilizatorilor. Conceptul de „învățare din 
greșelile trecutului” va fi o abordare unică 
în ceea ce privește predarea sau învățarea 
limbii engleze maritime. 

 

 

Partenerul roman, Universitatea Maritimă Constanța, a dezvoltat mai multe unități, incluzand cunoștințe generale 
despre nave, urgențe navale și medicale, hărți de navigație, comunicații externe și interacțiuni practice la bord. Fiecare 
subiect este abordat atât din punct de vedere teoretic cât și practic, fiind structurat în funcție de diferitele niveluri de 
cunoștințe în limba engleză maritimă corespunzătoare tuturor functiilor și tipurilor de nave.  

 



 

 

 

DESPRE NOI 
Consorțiul Prac-MARENG include următoarele instituții: WEB PLATFORM 

LAM Franta (www.lam-world.com), 

furnizor global de soluții de transport, 

este implicat în calitate de coordonator 

de proiect.   

MARITIME INNOVATORS, 
companie de proiectare, instruire și 

consultanță în industria maritimă, 

(www.maritimeinnovators.com) din 

Turcia,  

Tuzla Kaymakamlığı (District 

Governorship)(www.tuzla.gov.tr) având 

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 slovean de VET și 

educație pentru adulți și  companie IT,  

Lithuanian Maritime Academy 
(www.lajm.lt), instituție publică 

acreditată de formare profesională în 

învățământul superior pentru navigatori 

cu înaltă calificare și alți specialiști 

pentru industria maritimă din Klaipeda, 

Lituaniasunt toti implicați ca parteneri în 

consorțiul PraCMarEng. 

 

O platformă web (www.prac-

mareng.com) publică 

actualizări cu privire la 

evoluțiile inregistrate in cadrul  

proiectului și oferă acces la 

instrumentele de învățare. 

Repere importante și știri vor fi 

distribuite în mod regulat. 

Utilizatorii vor putea primi 

actualizări prin intermediul 

buletinului nostru informativ 

bianual și vor putea lua 

legătura cu echipa de 

management a proiectului prin 

e-mail: info@prac-mareng.com  

 

 

O copie a fiecărei publicații poate fi accesată prin 
secțiunea de știri de pe site-ul proiectului. În plus, un 
pliant al proiectului și alte materiale de diseminare pot fi 
descărcate de pe site-ul nostru. 

 

  

 
 

Mai multe despre proiect:                                     
www.prac-mareng.com  

RĂSPUNDEȚI LA CHESTIONARUL NOSTRU  

Sondajul proiectului este încă activ pentru a colecta răspunsuri suplimentare de la navigatori - în special 
electromecanici. Chestionarul își propune să identifice problemele comune de comunicare la bord și să identifice 
cele mai bune practici în învățarea englezei maritime la bord: http://bit.ly/2tigg89   

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Această publicație [comunicare] reflectă 
doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă 
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor 
conținute în aceasta. 

Follow us on social media: 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  
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