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Szkolenie COLREG
dotyczące urządzeń
nawigacyjnych (NEOCOL)

NEO-COL jako innowacyjne narzędzia szkoleniowe w zakresie"COLREG"
Konsorcjum projektu
składa się z prywatnych
firm, organów publicznych i instytucji VET
z Turcji, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Rumunii,
które mają szerokie doświadczenie w sektorze
morskim.
Partnerstwo NEO-COL
Türk Loydu Vakfı
(koordynator)

Sea Teach S.L
T.C. Tuzla
Kaymakamlığı
MSG
MarineServe
Danmar
Computers
Constanta Maritime University

O
PROJEKCIE:
Obecnie dostępnych jest
wiele materiałów szkoleniowych w zakresie Międzynarodowych przepisów dotyczących zapobiegania zderzeniom na morzu z 1972 r.
(ColRegs), które umożliwiają
uczenie się teorii i zasad.
Jednak duża liczba wypadków morskich świadczy o
istnieniu znaczącej różnicy
między tym, co jest uczone w
szkołach wyższych i akademiach, a tym co jest faktycznie realizowane na morzu, w
rzeczywistych
sytuacjach,
przez oficerów.
Dzisiejsze technologie zmieniły sposób obsługi statków ,
pozostaje jednak potrzeba
ich efektywnego użytkowania. Na przykład poprzez
wprowadzenie ulepszonych
zintegrowanych
systemów
nawigacyjnych i urządzeń,
takich jak ARPA i ECDIS itd.,
łatwiej jest wspierać proces
podejmowania decyzji, aby
uniknąć kolizji. Jednak pro-

gramy nauczania Edukacji
Morskiej i
szkoleniowych
bardzo często nie zapewniają
odpowiedniego
połączenia
nowych technologii nawigacyjnych z nauczaniem reguł
ColRegs. Pozostawia się to
oficerowi wachty, który łączy
te dwie kompetencje po rozpoczęciu
praktycznej pracy
na statku, a tym
samym często niewłaściwie wykorzystuje
systemy,
błędnie interpretując sytuacje kolizyjne. W najgorszym
przypadku młodzi
oficerzy całkowicie
zdają się na nowoczesne
technologie.
Projekt NEO-COL (Erasmus+
KA2 Partnerstwa strategiczne w kształceniu i szkoleniu
zawodowym) zniweluje tę
lukę umiejętności, identyfikując różnice między teorią a

rzeczywistym zastosowaniem, a także wypracowując
najlepszy i najbardziej realistyczny sposób włączania
nowoczesnych elektronicznych urządzeń nawigacyjnych do nauki przepisów.

Projekt NEO-COL przyczyni
sie do usprawnienia ruchu
na
morzu,
zwiększy
bezpieczeństwo
ludzi
i środowiska morskiego.

GŁÓWNE DZIAŁANIA I REZULTATY
W ramach projektu NEOCOL partnerzy dokonają analizy wcześniejszych kolizji w
celu:
1.Opracowania
szkoleń online dla
najlepszego działania i najskuteczniejszego wykorzystania nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych w nauczania przepisów dot. kolizji,

dostosowanych do wszystkich typów statków,
z uwzględnieniem dostępnego tam sprzętu i narzędzi
nawigacyjnych.
2. Zaprojektowania
narzędzi
oceny,
które
umożliwią
użytkownikowi uzyskanie
ważnego
certyfikatu potwierdzającego
nowo
nabyte
umiejętności.

Szkolenie online w ramach
projektu NEO-COL będzie
miało bezpośredni wpływ na
marynarzy, udostępniając im
konkretną wiedzę odnośni
tego jak stosować przepisy
ColRegs w konkretnych scenariuszach, biorąc pod uwagę konkretny sprzęt na pokładzie. Po tym module i dostępnej w projekcie ocenie,
marynarze zwiększą swoje
umiejętności i wiedzę w zakresie interpretacji zagrożeń.

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus + . Komisja Europejska i Turecka Narodowa Agencja nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie.
Projekt No: 2016-1-TR01-KA202-034978
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SPOTKANIE KOŃCOWE ODBYŁO SIĘ W STAMBULE W
TURCJI

W dniach 22-23 lutego 2017 r. w Tuzli, w
Stambule, w Turcji odbyło się spotkanie rozpoczęcia projektu zatytułowanego "Szkolenie
na bazie sprzętu nawigacyjnego" (NEO-COL).
Na spotkaniu gościł Turk Loydu.
Przedstawiciele Turk Loydu Vakfi (Turcja),
Tuzla Kaymakamlığı (Turcja), Sea Teach S.L
(Hiszpania), MSG MarineServe GmbH
(Niemcy), Danmar Computers (Polska), Constanta Maritime University (Rumunia) zgromadzili się, aby rozpocząć projekt; "NEO-COL"

finansowane przez Komisję Europejską w
ramach partnerstwa strategicznego Erasmus
+ KA2 na rzecz kształcenia zawodowego
(rozwój innowacji).
Konferencja prasowa odbyła się podczas
spotkania partnerskiego przez organizację
hostingową, Turk Loydu w celu promowania
i rozpowszechniania projektu na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
Pan Cem Melikoglu, prezes zarządu Turk Loydu,
wygłosił
przemówienie
powitalne,
w
którym
stwierdził, że jest bardzo
zadowolony z organizacji
reprezentantów projektu
w Tuzli i powiedział, że ten projekt jest jedynym dobrym przykładem w naszym regionie.
Dodał, że ten projekt będzie miał dobry wpływ
na sektor Tuzla i sektor morski w krajach
uczestniczących. Prezydent Miasta Tuzla ze
Stambułu - Turcja, pan Ali Rıza Çalışır stwierdził, że jako Zarząd Dystryktu w Tuzli zawsze
wspieramy projekty mające na celu promowanie sektora morskiego w naszym regionie i
sektorze morskim. Wspomniał, że bardzo
cieszy się, że jesteśmy częścią tego projektu.

Przed zakończeniem swojego wystąpienia,
pan Çalışır stwierdził, że chce, aby ten projekt był korzystny dla naszego regionu i
sektora morskiego.
Przedstawiciele partnera projektu skoncentrowali się na szczegółach dotyczących zarządzania projektem i wdrażania działań projektowych i zadania intelektualnych efektów w
popołudniowej
sesji
pierwszego międzynarodowego spotkania

projektu.
Partnerzy przystąpili do
wizyty
studyjnej
w
Stambule.

www.neo-col.eu
Następne spotkanie
Drugie międzynarodowe spotkanie projektowe
odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. na Majorce w Hiszpanii. Spotkanie partnerów będzie
prowadzone przez partnera projektu Sea Teach.

h
Znajdź nas na portalac
społecznościowych

NAD CZYM PRACUJEMY
W TEJ CHWILI ?

Badanie przeszłości kolizji
i przeprowadzenie ankiet.
Partnerzy zbadali i opracowal
i wypadkowe na morzu z His
zpanii, Rumunii, Turcji i Polski.
Raport Collision / Near Mis
s został opracowany w celu
porównania wielu scenariuszy
w czasie
rzeczywistym ze strony
partnerów
NEO-COL, aby mogły one być
wykorzystane do opracowywania
kwestionariusza i kursu. Kwestionariusz
został
opracowany
z
uwzględnieniem scenariuszy przypadków .
Kwestionariusz będzie
dostępny online www.neo-col.
eu

Finansowany przez program Erasmus + Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Turecka Agencja Narodowa nie mogą
jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym dokumencie .
Projekt No: 2016-1-TR01-KA202-034978

