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KONFERENCJE

F
or se ve ral years, the Ma ri 5 me

Uni ver si ty of Szcze cin has be en

par 5 ci pa 5ng in a num ber of in ter na -

5o nal pro jects aimed at in cre asing

sa fe ty at sea. One of them was the

Mar TEL (Ma ri 5 me Test of En glish

Lan gu age) pro ject. 

On 5 Octo ber 2009 in the Ma ri 5 -

me Uni ver si ty Se na te Ro om, a con fe -

ren ce was held to sum up the Mar TEL

pro ject, who se aim was to es ta blish

a set of in ter na 5o nal and Eu ro pe an

stan dards for ma ri 5 me En glish. The

im pe tus for the pro ject had co me

from a su rvey which sho wed that

over 80% of ac ci dents at sea are due

to hu man er ror and one of the ma in

cau ses is po or know led ge of En glish.

The pro ject was im ple men ted by our

scho ol in co ope ra 5on with se ven ma -

ri 5 me staff edu ca 5on cen tres in Eu -

ro pe (Tur key, En gland, Sco tland, Po -

land, Fin land, Nor way and Slo ve nia).

The ne ed to pro mo te the know -

led ge of pro fes sio nal ma ri 5 me En -

glish ga ve ri se to the idea be hind the

pro ject, i. e. cre a5ng stan dards of

ma ri 5 me En glish lan gu age that wo -

uld in cor po ra te the exi s5ng IMO

stan dards for spe aking, com pre hen -

sion and wri 5ng skills on three le vels:

fo un da 5on (ele men ta ry, in ter me dia -

te and ad van ced), of fi cer (deck/en gi -

ne ering) and se nior of fi cer

(deck/en gi ne ering, se nior of fi cers at

port and pi lots). When this aim is

achie ved, both in s5 tu 5ons and in di -

vi du als will be able to use the se stan -

dards and re la ted ma te rials in the

te aching and as ses sment pro ces ses. 

It is expec ted that the stan dards

will be ad op ted by in ter na 5o nal au -

tho ri 5es and cer 5 fi ca 5on bo dies. In

view of this, it was sug ge sted that

the fol lo wing be es ta bli shed:

– a tra ining cur ri cu lum for the pro -

po sed le vels,

– an in ter na 5o nal ne twork of part -

ners that wo uld co ope ra te in the

abo ve field,

– syl la bu ses and te sts for par 5 ci -

pants and exa mi ners as well as gu -

ide li nes and re qu ire ments for

cer 5 fi ca tes,

– a te am that wo uld mo ni tor the

pro gress of work and, when ne ces sa -

ry, in tro du ce chan ges in ac cor dan ce

with the re le vant qu ali ty stan dards. 

The pro ject was co -fi nan ced

in 75 per cent with the Eu ro pe an

Union funds un der Le onar do da Vin ci

pro gram me. 

Tłum. Paweł Przestrzelski

A
ka de mia Mor ska w Szcze ci nie

od kil ku lat uczest ni czy w licz -

nych mię dzy na ro do wych pro -

jek tach ma ją cych na ce lu zwięk sze nie

bez pie czeń stwa na mo rzu. Jed ną z ta -

kich idei był pro jekt Mar TEL (Ma ri 5 me

Test of En glish Lan gu age). 

5 paź dzier ni ka 2009 r. w Sa li Se na -

tu AM od by ła się kon fe ren cja pod su -

mo wu ją ca pro jekt Mar TEL, któ ry miał

na ce lu usta no wić zbiór mię dzy na ro -

do wych i eu ro pej skich stan dar dów dla

mor skie go ję zy ka an giel skie go. Stwier -

dzo no bo wiem, na pod sta wie prze pro -

wa dza nych ba dań, Ŝe po nad 80

pro cent wy pad ków mor skich spo wo -

do wa nych jest przez czło wie ka, a jed -

ną z przy czyn jest sła ba zna jo mość

ję zy ka an giel skie go. Pro gram ten re ali -

zo wa ny był przez na szą uczel nię

przy współ pra cy sied miu ośrod ków eu -

ro pej skich (z Tur cji, An glii, Szko cji, Pol -

ski, Fin lan dii, Nor we gii, Sło we nii), któ -

re zaj mu ją się kształ ce niem kadr

mor skich.

Po trze ba pro mo cji umie jęt no ści

po słu gi wa nia się za wo do wym ję zy -

kiem an giel skim na mo rzu przy czy ni ła

się do na kre śle nia ce lu pro jek tu, czy li

bu do wy stan dar dów mor skie go ję zy -

ka an giel skie go obej mu ją cych ist nie ją -

ce juŜ nor my IMO dla trzech po-

zio mów: ba zo we go (pod sta wo wy,

śred ni, za awan so wa ny), ofi cer skie go

(dział po kła do wy/ma szy no wy) i ofi -

cer skie go wy Ŝsze go (dział ma szy no wy

i po kła do wy, star szy ofi cer port., pi lot)

w za kre sie umie jęt no ści mó wie nia,

zro zu mie nia i pi sa nia. Osią gnię te ce le

po zwo lą wy ko rzy stać po wsta łe stan -

dar dy i ma te ria ły w pro ce sach kształ -

ce nia i oce ny. 

Ocze ku je się, Ŝe stan dar -

dy bę dą przy ję te przez mię -

dzy na ro do we wła dze oraz urzę dy

cer ty fi ku ją ce. W związ ku z tym

zasugerowano utwo rzyć:

– pro gram szko le nio wy dla pro po no -

wa nych stan dar dów,

– mię dzy na ro do wą sieć współ dzia ła -

ją cych w po wy Ŝszym za kre sie part ne -

rów, 

– pro gra my, te sty dla uczest ni ków

i oce nia ją cych, wy tycz ne wraz z wy -

ma ga nia mi dla cer ty fi ka tów,

– ze spół mo ni to ru ją cy po stęp prac

i mo gą cy wpro wa dzić nie zbęd ne

zmia ny, kie dy bę dzie to ko niecz ne,

sto su jąc od po wied nie nor my ja ko ści.

Pro jekt w 75 pro c. współ fi nan so -

wa ny był przez fun dusz Unii Eu ro pej -

skiej z pro gra mu Le onar do da Vin ci. 

Ja nusz Uriasz


