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PROJEKT NEO-COL WNIÓSŁ INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO SZKOLENIA I OCENY
COLREGS
Projekt „Navigational Oriented COLREGs Training – NEO-COL” został zrealizowany w latach
2016-2018 przy wsparciu Tureckiej Agencji Narodowej i dzięki finansowaniu przez Komisję
Europejską w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne KA2 w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego (VET). W projekcie wzięło udział 6 międzynarodowych partnerów
działających w branży morskiej i IT: Türk Loydu ze Stambułu z Turcji jako koordynator projektu, Sea
Teach S.L. z Hiszpanii, T.C. Tuzla Kaymakamlığı ze Stambułu (Turcja), Constanta Maritime
University z Rumunii, Danmar Computers z Polski i MarineServe GmbH z Niemiec.
Projekt NEO-COL zakończy się 29 grudnia 2018 r. Jednak wyniki projektu będą zawsze dostępne
na stronie internetowej: www.neo-col.eu. NEO-COL został wdrożony w celu opracowania
innowacyjnych rezultatów (wyników pracy intelektualnej) w szkoleniu i ocenie COLREG. Szkolenie
online NEO-COL i bezpłatne narzędzie oceny są prezentowane w językach angielskim, tureckim,
hiszpańskim i rumuńskim:
-

Kurs szkoleniowy NEO-COL (O1), przeznaczony dla studentów uczelni morskich, oficerów
nawigacyjnych i marynarzy. Dzięki zastosowaniu tych modułów szkoleniowych marynarze
wszystkich szczebli mogą podnosić swoje umiejętności i uczyć się, jak korzystać
z elektronicznych urządzeń nawigacyjnych w najlepszy możliwy sposób, zgodnie
z COLREG. www.neo-col.eu/training-course

-

Narzędzie oceny NEO-COL (O2) oferuje rozwiązanie technologiczne, które umożliwia
dostęp online do zaawansowanego narzędzia oceny i walidacji. Metodologia oceny została
zaprojektowana w celu sprawdzenia i oceny poziomu nowych umiejętności i wiedzy
użytkowników uzyskanych z (O1) kursu szkoleniowego NEO-COL Online. www.neocol.eu/assessment-tool

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu (www.neo-col.eu), dostępnej w językach
angielskim, tureckim, hiszpańskim, polskim i rumuńskim, oraz do wzięcia udziału w internetowym
kursie szkoleniowym NEO-COL, w którym zaimplementowano rzeczywiste scenariusze. Następnie
możesz sprawdzić swoją wiedzę o COLREG, wykonując test oceny. Raporty z prawdziwych
dotychczasowych kolizji były używane do nauczania i testowania COLREG w opracowanym
w ramach projektu szkoleniu i narzędziu oceny.
NEO-COL wywarł bezpośredni wpływ na marynarzy, przekazując użytkownikom konkretną wiedzę
o tym, jak stosować COLREGS w określonych scenariuszach, biorąc pod uwagę konkretny sprzęt
na pokładzie. Marynarze zdobędą lepsze umiejętności i wiedzę, aby prawidłowo zinterpretować
sytuację potencjalnej kolizji i wykonać działania korygujące.
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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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