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1. Wprowadzenie

W tym wydaniu
1. Wprowadzenie

Projekt Neo-Col (NEO-COL – Navigational Equipment Oriented COLregs Training)
rozpoczął się w październiku 2016, łącząc ze sobą 6 organizacji międzynarodowych
działających z sektorze morskim i IT:
-

Türk Loydu. www.turkloydu.org

-

Sea Teach S.L. www.sea-teach.com

-

T.C. Tuzla Kaymakamlığı. www.tuzla.gov.tr

3. Prezentacja
szkolenia

-

Constanta Maritime University. www.cmu-edu.eu

-

Danmar Computers LLC. www.danmar-computers.com.pl

4. AktualnoŚci

-

MarineServe GmbH. www.marineserve.de

2. Realizacja
rezultatów

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na morzu poprzez:
-

Identyfikację różnic pomiędzy teorią i praktyką w zakresie wdrażania
nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, opracowanie kursu szkoleniowego
online pomagającego w wykorzystaniu urządzeń nawigacyjnych w nauczaniu
przepisów Colreg;

-

Opracowanie narzędzia oceny, które umożliwia użytkownikowi zdobycie
certyfikatu poświadczającego nowe umiejętności.

NEO-COL
Newsletter III

Strona 2

2. Realizacja rezultatów

Do chwili obecnej, partnerzy projektu pracowali nad dwoma kluczowymi rezultatami, mianowicie:
1. NEO-COL – kurs szkoleniowy online, zaprojektowany dla studentów kierunków morskich, oficerów
nawigacyjnych oraz marynarzy. Dzięki wykorzystaniu modułów szkoleniowych, marynarze mogą
zwiększyć swoje umiejętności i nauczyć się wykorzystywać nawigacyjne urządzenia elektroniczne w
najlepszy możliwy sposób i w oparciu o regulacje COLREG.
2. Narzędzie oceny NEO-COL, oferuje rozwiązanie techniczne, które umożliwi dostęp online do
zaawansowanego narzędzia oceny i walidacji. Metodyka oceny zostanie zaprojektowana w sposób
oceniający i określający poziom nowych umiejętności i wiedzy, zdobytych w ramach kursu
szkoleniowego NEO-COL.

3. prezentacja szkolenia

Już wkrótce, na stronie projektu, znajdzie się Kurs
szkoleniowy NEO-COL, który połączy przykłady
wykorzystania nawigacji statku, radaru, systemów
ARPA,
ECDIS
oraz
AIS,
pomagając
w najefektywniejszym i zgodnym z regulacjami
Colreg, wykorzystaniu tych narzędzi.
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AktualnoŚCI
Danmar Computers był gospodarzem trzeciego spotkania w
projekcie NEO-COL. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie, w
siedzibie firmy, 9-10 listopada 2017. Przedstawiciele
wszystkich organizacji wzięli udział w szkoleniu.
Dwa dni zostały podzielone na trzy sesje i podsumowanie.
Podczas pierwszej sesji partnerzy wspólnie omówili postępy
w projekcie od ostatniego spotkania. Druga sesja
koncentrowała się na pierwszym IO1 a trzecia na drugim IO2
rezultacie. Podsumowanie, poza omówieniem podjętych na
spotkaniu decyzji, obejmowało zagadnienia związane z
upowszechnianiem i zadania przed następnym spotkaniem.

Czwarte spotkanie w projekcie zostało zorganizowane przez MSG
MarineServe GmbH, 24 i 25 maja 2018, w Hamburgu (Niemcy).
Spotkanie zostało podzielone na trzy sesje. Podczas pierwszej sesji,
każdy z partnerów omówił postępy w realizacji zadań od ostatniego
spotkania i zaprezentował przykładowe scenariusze wraz z ich oceną.
Zaprezentowano również raport z analizy potrzeb szkoleniowych.
Druga sesja obejmowała omówienie zadań zrealizowanych od
trzeciego spotkania. Zaprezentowano raporty dotyczące metodyki,
opracowania poszczególnych modułów, oraz tworzenia kursu
online. Następnie, omówiono kwestie związane z programowaniem
i wyglądem interfejsu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA www.neo-col.eu LUB

@neocolproject

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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