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Важността на проекта ACTs
В скорошен доклад на C4FF относно
разследване на инцидент от MAIB бе
установен случай, който обобщава много
проблеми в приложението на МППСМ.
Това е разследване на сблъсъка между
CMA CGM Florida и Chou Shan.
Бе
отбелязано, че урокът, който е трябвало
да бъде научен преди десетилетия, все
още води до сблъсъци на море поради
неправилното прилагане на МППСМ.
Докладът набляга на важността на проекта
ACTs. Партньорите също са подготвили
няколко документа за публикуване в
MariFuturе, Платформата за европейското
образование, проучване и иновации.

Окуражително е, че Европейската комисия
в своята нова рамка R&D, Horizon, изтъква,
че ‘Нулев сблъсък’ по море е ключова цел
в
предвижданите
за
финансиране
проекти. Онлайн курсът на проекта за
морски лица е напълно в съответствие с
приоритетите на Стратегическата рамка за
европейско сътрудничество в ET2020.
Също така последната публична онлайн
морска консултация, публикувана от
Directorate C – Maritime Transport (2010) ,
определи
онлайн
обучението
катоприоритет за кариерно развитие на

море и суша. Повишаване нивото на
европейското образование по МППСМ
също ще доведе до подобряване
уменията на европейските мореплаватели и усъвършенстване на тяхната
компетентност на Световния пазар на
труда и тяхната мобилност в Европа (ET
2020).

Подходи на обучение
Организирано е оценяването на всички
сценарии
на
проекта
и
уеб
материалите от вътрешни и външни
оценители. Беше решено, че първата
фаза на пилотиране на курса ще бъде
осъществена чез три пилотни групи в
три страни-членки и ще бъде
завършена до средата на месец юни
2015г. Втората фаза ще се пилотира на
роден език и ще бъде извършена в 5
страни-членки до края на юни 2015г.
След като пилотирането е завършено,
всички препоръки, включени във
въпросниците по пилотиране, ще бъдат
обобщени и платформата за онлайн
обучение ще бъде подобрена и
финализирана до края на месец
септември 2015г.

Последни доклади от
разследвания показват,
че сблъсъците на море
са все още най–често
срещаната форма на
инциденти, следвани от
засядане.

Стратегия за преподаване, изучаване и оценяване
Изработена е стратегия за преподаване, изучаване и оценяване на учебното
съдържание на онлайн курса по проекта ACTs.
Стратегията за преподаване и оценяване ще позволява на обучаемите да
преминат през материала няколко пъти с цел учене от собствените си грешки.
Оценяването се осъществява на основата на самообучението и действията на
учащия.
Оценките се основават на базата на сценарии и включва изпит с даден брой
въпроси и снимки, отговарящи на съответния сценарий. Методът на
самооценяване има за цел учащите да тестват своите знания и тяхното
прилагане. Обучаемите ще имат право на няколко опита, докато отговорят
правилно на всички въпроси от изпита.
Платформата за онлайн обучение ще бъде непрекъснато актуализирана
според развитието на материала. Всички партньори са в процес на
превеждане на онлайн курса на проекта на техните местни езици.

Прогрес на проекта
Партньорите по проекта разработват нови онлайн методи за обучение
по МППСМ. Домакин на четвъртата среща на проекта беше SPINAKER и
се състоя в хотел “Любляна“, Словения на 30 (понеделник) и 31
(вторник) март 2015. На срещата присъстваха 11 човека,
представители на 5 партньорски организации, участващи в срещата
(UOR, C4FF, SeaTeach, NVNA, SPIN).
Срещата беше организирана с цел обсъждане на все още
незавършените работни пакети. Дискусиите по време на срещата бяха
съсредоточени върху: преглед на управлението на проекта –
финансово, административно, правни въпроси и напредък на проекта.
По-нататъшен прогрес бе направен по отношение на управлението на
качеството на ИТ платформата за обучение.
Всички материали се качат и споделят в мрежата на партньорите и са
на разположение на страницата на проекта.
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Още новини за проекта
Автори:
Centre for Factories of the Future
Berkeley House, 6 The Square,
Kenilworth, Warwickshire,
CV8 1EB, United Kingdom
+44 (0) 1926 802000

Още новини за развитието на проекта ACTs ще бъдат налични в следващия
брой.
Ако желаете да се запознаете със сценариите на проекта, моля посетете
следния сайт:
http://www.ecolregs.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item
&id=109&Itemid=359&lang=en

http://www.c4ff.co.uk
Този проект е финансиран с подкрепата
на

Европейската

публикация

комисия.

отразява

Тази

единствено

прегледите на автора и Комисията не
носи отговорност за каквато и да е
употреба на информацията, съдържаща
се тук.

За повече информация относно проекта, можете да се свържете с
партньорите ни:
University of Rijeka - Faculty of Maritime Studies: dmohovic@pfri.hr
Centre for Factories of the Future: martin.ziarati@c4ff.co.uk
Spinnaker: tomaz.gregoric@spinaker.si
SeaTeach: email@sea-teach.com
Nikola Vapstarov Naval Academy: velikovn@yahoo.com
Piri Reis University: ergundemirel@yahoo.com
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