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1. Gir
riş

Bu
u say
yıda
1..Giriş
ş
ılar
2..Çıktı
im
3..Eğiti
4..Habe
erler

Neo‐Col projesi (NEO‐COL – Seyir Ekipman Odaklı Çatışmayyı Önleme Kuralları
Eğitimi), denizcilik ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gö
österen ve aşağıda
belirtilen
n 6 uluslararrası ortağın bir araya geelmesiyle 20
016 yılı Ekim
m ayında başşlamıştır:
-

Türk Loydu. www.turklo
w
oydu.org

-

m
Sea Teach S.L. www.seaa‐teach.com

-

T.C. Tuzla Kaymakamlığıı. www.tuzlaa.gov.tr

-

C
Constanta
M
Maritime
University. ww
ww.cmu‐edu
u.eu

-

D
Danmar
Com
mputers LLC. www.danm
mar‐computers.com.pll

-

M
MarineServe
e GmbH. ww
ww.marineserve.de

Proje Kon
nsorsiyumunun temel amacı;
a
-

Modern elekktronik navvigasyon cih
M
hazlarının kullanılmasın
nda teori ilee gerçek
uygulama arasındaki farkları belirleyerek, m
modern eleektronik navigasyon
Ç
Ö
Önleme Ku
uralları öğrretimine ad
dapte etmenin en
cihazlarını Çatışmayı
m
mümkün
ve en gerçekçii yolu için biir çevrimiçi Eğitim Kursu geliştirip,

-

Yeni edinilen becerilerr için kullaanıcıya gerççek bir sertifika sağlaayan bir
D
Değerlendirm
me Aracı tassarlayarak
deenizde güveenliği artırmaktır.
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2. Çı
ıktıla
ar

Proje başşlangıcından
n bugüne kaadar proje ortakları
o
iki önemli
ö
çıktının geliştirilmesi üzerin
ne çalışmıştır:
1. NEO‐C
COL çevrimiççi Eğitim Kurrsu, Öğrenciler, zabitlerr ve kaptanllar için tasarlanmıştır. Bu
B Eğitim
Modüllerrini uygulayyarak tüm kaademelerdeeki denizcileer becerilerini artırabilirr ve elektron
nik navigasyyon
cihazların
nı COLREGSS'e göre en iyi şekilde naasıl kullanaccaklarını öğrrenebilirler..
2. NEO‐C
COL Değerlendirme Araccı, Gelişmiş değerlendirrme ve doğrulama araccına çevrimiiçi erişim
sağlayacaak teknolojik çözüm ön
nermektedirr. Değerlend
dirme meto
odolojisi, kullanıcıların NEO‐COL
N
Çevrimiçi Eğitim Kurrsu'ndan edinilen yeni beceriler
b
(O
O1) ve bilgi düzeylerini
d
ttest etmek ve
v
derecelendirmek için tasarlanaccaktır.

3. Eğ
ğitim
m

Yakkında, projee web sitesin
nde, Navigasyon, Radarr ve
ARPA, ECDIS ve AIS simülaasyonlarının
n örneklerin
ni
onik ekipmaanların
birleştirecek ve bu elektro
kullanımını ve Çatışmayı Ö
Önleme Kurrallarının
öğrrenimine en
n iyi şekilde adapte edilmesini
sağğlayacak bir NEO‐COL EEğitim Kursu
u bulacaksın
nız.
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Ha
aberle
er
Danmar Computers,
C
NEO‐COL projesinin
p
üççüncü ortaklık
toplantısına ev sahip
pliği yaptı. Toplantı, 9‐1
10 Kasım 2017
Polonya Rzeszow'dak
R
ki şirket merkezinde yapıldı. Toplantıya
tüm ortakk kuruluşlardan temsilcciler katıldı.
İki gün bo
oyunca üç otturum ve biir de sonuç toplantısı
gerçekleştirildi. İlk otturumda orttaklar, bir önceki toplan
ntıdan
k
i ilerlemelerri anlattılar. İkinci oturu
um
bu yana kaydettikleri
IO1'e ve üçüncü
ü
oturrum da O2’yye odaklanılldı. Sonuç
oturumun
nda, iki gün süren toplaantıda alınan kararların
gözden geeçirilmesinin yanı sıra, bundan son
nraki
gerçekleştirilecek görevler ve bir sonraki orrtaklık toplantısı
hakkında görüşüldü.

4. proje to
oplantısı, MSG MarineSServe GmbH
H tarafından
n 24 ve 25 Mayıs
M
2018 tarih
hlerinde Hamburg'da düzenlendi.
d
Toplantı üçç oturuma ayrıldı.
İlk oturum
mda, her birr ortak son toplantıdan
t
bu yana kat edilen ilerrlemeyi
gözden geeçirdi ve değerlendirmelerle birliktte örnek senaryolar gösterdi.
Eğitim ihttiyaçları ile ilgili araştırm
ma raporu da
d sunuldu.

İkinci oturu
umda görevvler ele alınd
dı. Metodolo
oji, modül geliştirme
g
ve çevrimiççi ders proggramlaması ile ilgili rapo
orlar paylaşıldı. Daha
sonra, kullaanıcı arayüzzünü prograamlama ve tasarlama
t
ko
onuları
tartışıldı.

Daha
D
Fazla Bilgi İçin www.neow
-ol.eu

veya
v

@n
neocolprojject

Bu proje Erasmus + Programı kapsam
mında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer
y alan
görüşlerden Avru
upa Komisyonu ve
e Türkiye Ulusal Ajjansı sorumlu tutu
ulamaz.
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