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ПРОЕКТЪТ “SEATALK” – ОПИТ ЗА СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МОРСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЕВРОПА
Соня И. Тончева, Даниела Г. Златева
Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна, Р България
THE SEATALK PROJECT – AN ATTEMPT TO SET STANDARDS IN MARITIME
ENGLISH TRAINING ACROSS EUROPE
Sonya I. Toncheva, Daniela G. Zlateva
Nicola Vaptsarov Naval Academy, Varna, Republic of Bulgaria
Abstract: The paper presents a summary of the results of the SeaTALK Project survey. This survey was
designed to collect information concerning current practices in Maritime English and the data collected reveals the specifics of the Maritime English language training courses across Europe, including teaching programmes, content, workloads, credit allocation and assessment procedures.
A number of key points and observations have emerged in the process of the data analysis revealing
great diversity within MET in terms of types of institutions. Despite this diversity the findings suggest that there
is a common content framework which could be used to consolidate practices within the maritime learning
community. Today, there are, however, no common standards for Maritime English instruction and the inquiry
into the concept of learning outcomes reveals a lack of common understanding of the term. Furthermore, credit systems appear to be rigid and no standard method of defining the number of credits is recognizable.
The EU-funded SeaTALK Project aims to develop Maritime English Training modules to be incorporated into an innovative ECVET-based model. The objective is to use the model to facilitate the mutual
recognition and transparency of learning outcomes and competencies in Maritime English throughout Europe.
Key words: Maritime English, SeaTALK survey, credit system, learning outcomes, training modules,
SeaTALK project.
1. ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години на форумите на международната асоциация на преподавателите по морски английски (IMLA) и IMEC са обсъждани различни аспекти на реформата в
морското образование и преподаването на морски английски съгласно изискванията на Болонския процес. Научноизследователската дейност и проучванията на морските институтции
предлага многобройни опити и усилия за справяне със сложността на процеса и прилагането
на неговите изисквания в образователния контекст на морската наука. Авторите са идентифицирали ключовите проблеми и са изразили дълбока загриженост за подобряване на качеството на морското образожание в аспекти и елементи, като: необходимостта да "се хармонизират резултатите от обучението в курсовете по морски английски език с резултатите от тестовете и другите форми на оценяване" [1 ] (Cole & Trenkner 2008 г.); липсата на общ подход за
описване натоварванията в рамките на ECTS кредити за морски английски (Pritchard & Tominac 2009); съществуващите пречки пред мобилността на студенти и преподаватели в различните страни и институции в Европа (Pritchard 2013), и т.н. Това са само няколко примера
за проблеми, които не само са се превърнали в добре познат и широко дискутиран аспекти за
преподавателите по морски английски, но и обстоятелства, които забавиха изпълнението на
Болонския процес в редица европейски морски образователни среди.
Целта на този доклад не е да анализира по-задълбочено проблемите и техните причини,
а да представи резултатите от едно проучване, от гледна точка на това как тези резултати и
последиците от тях може да се използват за постигане на основните цели на финансирания от
Европейския съюз проект “SeaTALK” (http://www.seatalk.pro) по програмата на ЕС за учене
през целия живот, като по този начин допринесе за изграждане на съответствие на преподаването на морски английски език с целите на Болонския процес в морските институции в Европа.
13

Докладът прави преглед на целите на проекта и как ще бъдат използвани получените
резултати от проучването. Най-важните данни се представят и се обсъждат в контекста на основното предизвикателство, пред което са изправени морските институции, а именно - да се
засили връзката между образователни и професионални изисквания, за да се отговори на очакванията на съвременния пазар на труда. Това е свързано с концепцията за постигнатите резултати от обучението и тяхното въздействие върху основните аспекти на образованието, вариращи от разработване на учебни програми и системи за оценяване на знания до системи за
трансфер на кредити.
1.1. Цел на изследването на проекта “SeaTALK”
Целта на проучването е да се събере информация относно курсовете за обучение по
морски английски език, предлагани в морските университети (институции) центрове за обучение в цяла Европа, с оглед на анализиране на приемливи резултати по обмяна на опит. Тъй като резултатите от обучението и броят на кредитите, определени за морския английски език в
Европа се различават в отделните страни, а дори и сред съществуващите институции на една
и съща страна, информацията, събрана от отговорите от проучването насочва кьм някои основни общи елементи в резултатите от обучението по морски английски, които играят съществена роля при определянето на кредити за дисциплината.
Целта на проекта е да се разработят модули за обучение по морски английски, които да
бъдат включени в един иновативен модел на базата на ECVET и да бъдат използвани, за да се
улесни взаимното признаване и прозрачност на резултатите от обучението и компетентностите по морски английски в цяла Европа. По този начин проектът ще помогне на национално
ниво да се признаят и оценят, по стандартизиран начин, нивата на владеене и квалификацията
в областта на морския английски език. Освен това ще се улесни мобилността на настоящи и
бъдещи морски лица, което ще доведе до по-широко признаване на обучението по морски английски език. Това от своя страна ще доведе до адекватен отговор на очакванията на ново
поколение учащи.
Получените резултати ще бъдат разглеждани като отправна точка за създаването на хармонизирана цялостна рамка на обучение и образование по морски английски език. В допълнение, резултатите от проучването ще се окажат съществени за разработването на рамка за компетентността по морски английски език (English Competence Grid) за всеки ранг и длъжност в
мореплаването в съответствие с изискванията на Конвенцията за стандарти по обучението,
сертифицирането и носенето на вахта от морски лица (STCW’95). Тази рамка ще бъде свързана с Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR), която се разглежда като ръководство, препоръчано от Европейския съвет, за описание на постиженията на изучаващите
чужди езици в Европа. Рамката ще бъде използвана и за въвеждането на системи за валидиране за езиковата компетентност. Като важна част от гридовете партньорите от проекта са
разработили онлайн платформа с учебни материали по морски английски подходящи за всеки
модул.
Проучването е в унисон и със завършилото наскоро ревизиране на Моделен курс 3.17 на
Международната морска организация (IMO), което актуализира програмата за обучение и материалите, които могат да се използват в процеса на обучение. Проектът “SeaTALK” включва
елементи отразяващи тези нови разработки. Съвременните тенденции във висшето образование налагат стриктно съответствие между критериите за оценяване и професионалните компетентности или стандарти.
2. ИЗЛОЖЕНИЕ

2.1. Модел на проучването, участници и събиране на данни
Проучването на проекта “SeaTALK” е плод на съвместното сътрудничество между партньори от девет страни, които са се ангажирали да разследва спецификата на обучението по
морски английски език в курсове, включително учебните програми, тяхното съдържание, ре14

зултатите от обучението, учебната натовареност, разпределението на кредити и процедурите
за оценяване.
Методологията на въпросника се основава на някои основни съображения, като например: структура, видове и последователност на въпросите, валидност на съдържанието, времетраенето и продължителността на отговорите от проучването, създаване на онлайн версия и
т.н. В процеса на работа беше важно да се пилотира въпросника с цел да се идентифицират
потенциалните проблеми и "да се получи по-добро разбиране на референтната рамка, свързана с въпросника и формулировка на въмросите" [2] (Balnaves & Captui, 2001: 87). За да се провери какво биха означавали за анкетираните въпросите, бе осъществено едно предложение на
Foddy (1993: 186), като колегите бяха помолени да перифразират въпросите със свои думи.
Изследването се състои от двадесет и два въпроса и се проведе в периода март 2013 г.юни 2013 г. Двадесет и четири анкетирани работещи в морски институции (21 от които в институции за висше образование) в 17 страни в Европа, включително и на партньорите по проекта, участваха в проучването. Затова извадката на участниците е представителна за изследване на институциите. Методът за вземане на извадки не се основава на никакви научни критерии за представителност, а от желанието за участие и от наличното време за попълване на
въпросника. Всички членове на партньорския проект подадоха списъци с имената на професионални контакти, които бяха поканени да вземат участие в проучването по електронна
поща.
Представените страни са: Белгия, България, Финландия, Франция, Грузия, Германия,
Гърция, Ирландия, Латвия, Холандия, Румъния, Словения, Испания, Турция, Великобритания, Украйна и Русия. Въпреки че руският морски университет (във Владивосток) по географско местоположение не е в Европа, той попада в споразумението от Болоня.
2.2. Основни резултати и изводи
Резултатите от проучването тълкуват настоящата ситуация по отношение на преподаването на морски английски в цяла Европа. Някои участници представиха твърде подробни отговори, докато други отговори са по-малко информативни. Когато отговорите изискват допълнително изясняване анкетираните бяха потърсени по електронната поща да предоставят
съответните данни. Резултатите, съдържащи отговорите на въпросите в проучването, са обобщени в пет таблици, които могат да бъдат намерени в Приложение 2 на доклада “SeaTALK
Survey” в www.seatalk.pro.
2.2.1. Видове морски институции и степени на образование
Важно е първо да се проучи профила на морските институции, тъй като това е пряко
свързано с вида на морските курсове по английски език, предлагани в рамките на техните
програми за обучение по морски английски език. Данните показват, че морските институции
от цяла Европа се различават в няколко аспекта. Те не винаги са независими (морски) университети, а са в рамките на различни видове институции. Може би е логично да се предположи, че някои по-малки страни съчетават образование и обучение на военноморски с търговски флот в резултат на икономически причини. По-големите страни с по-силна икономика са
склонни да предлагат обучение в отделни институции, което може да се дължи на наличието
на интензивен частен сектор на национално ниво, който влияе върху обхвата на морското образование и съответно върху морския английски език. Резултатите показват, че често учебните планове на дадена институция, се предопределят от "историята" на институцията и вътрешния капацитет, а не признаване на нуждите и исканията на международната корабна индустрия. Частните институции са все още по-малко на брой, но се увеличават значително. Една институция посочва, че зависимостта от частни фирми се отразява в честотата, с която се
променя съдържанието на образователните модули, за да отговаря на изискванията на съответното частно дружество.
Повечето от участниците съобщават, че техният университет предлага бакалавърска
степен на обучение (BSC) за 4 години (8 семестъра) с последващи курсове в магистърската
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програма (2-4 семестъра). По-ниско ниво на морско образование се предоставя от институциите на средно професионално ниво. По-голямата част от институциите посочват, че допълнителни курсове за професионално обучение, например ECDIS, MRM и запознаване с експлоатацията на танкерите, са включени в програмите за степен. С изключение на най-често
срещаните допълнителни курсове, видът на предвиденото професионално обучение често се
влияе от нуждите и желанията на съответните студенти. Резултатите от проучването показват,
че като цяло, учебните планове се актуализират редовно в период от 6 месеца до 6 години, често за да се съобразят с предписанията на компетентните ведомства като измененията на
STCW от Манила през 2010. Образованието обикновено се провежда както в класната стая,
така и в задочна форма, допълвано в някои случаи от дистанционно обучение. Отбелязва се,
че обучението на борда на кораб играе важна роля в морско образование. Институции, предлагащи само 6 срока за обучение в бакалавърска степен са тези, в които не се предлага обучение на борда на кораб като отделен семестър в рамките на учебната програма. Извънаудиторното обучение също се посочва от повечето анкетирани като неразделна и съществена
част от морското образование. Въпреки това, не е ясно как може да се измери това време.
Данните от проучването установяват, че типичната възраст на тези, които започват
морско образование, е между 18 и 25, т.е. това са обикновено завършващите училище, които
се надяват да получат сигурна и добре платена работа. Важно е да се разбере дали се изисква
определено ниво на общ английски език за входно ниво. Резултатите показват, че като цяло,
(62.5%) морските институции не са в състояние да изискват такова равнище, като предпоставка за обучението на морските лица. Резултатите сочат, че повечето институции разчитат
на изискванията за английски език на системата на средното образование на национално равнище, което да осигури основа за компетентност по общ английски език. Четири институции
показват, че се изисква ниво В1. Освен това, страните от Източна Европа разчитат на собствените си езикови курсове и включват много часове по общ английски език в тяхната учебна програма. Една от институциите посочва, че тяхното изискване е всички потенциални кандидати за университетско ниво на морското образование да преминат една година подготвителен курс по английски език. Тази ситуация е уникална сред анкетираните, но може да има
общо с тенденцията в европейските университети да се използва английския език като език на
преподаване, която в момента съществува в този университет. Ясно е, че европейските морски институции започват своето морско образование на различни нива на владеене на общ английски език.
2.2.2. Брой на часовете и съдържание на морските курсове по английски език
Резултатите от проучването показват, че броят на учебните часове, разпределени за общ
английски език спрямо морски английски език варира значително. Над половината от анкетираните съобщават, че техните институции предвиждат часове по общ английски, като броят
на часовете, които се предлагат са в границите между 20 и 402, основно в първата или втората
година от обучението. За морския английски език, почти всички анкетирани дават конкретни
цифри, свързани с броя на часовете, определени за тази тема. Цифрите варират между 15-712
часа, като някои анкетирани правят разграничение между навигатори (290) и механици (170).
Въпреки че половината от анкетираните отговарят, че изучаването на морски английски език
е непрекъснат процес, с други думи, че студентите изучават предмета всеки семестър, оказва
се трудно да се направят цялостни заключения по тази точка. И все пак, като цяло не съществува изискване за входно ниво по английски език, съотношението между морска английски
и часовете по общ английски език за семестър/учебна година варират в зависимост от степента, в която се говори/преподава английски в държавите на съответните обучаеми.
Когато се фокусираме върху Maritime English, резултатите показват, че съдържанието на
модулите за морска английски и в двете секции навигатори и механици е универсално разположен в автентичния морска контекст и обикновено е в съответствие с насоките, предложени
в Model Course IMO 3.17. В допълнение, анкетираните също са склонни да се съгласят, че при
разработване на учебните програми, до голяма степен се разчита на собствения опит на пре16

подавателите и на националните изисквания. Действащите списъци с теми, които се съдържат
в модулите във всичките 24 институции са съпоставими и неизменно включват избрани теми
от Моделния курс на IМО.
Съдържанието на курсовете по морски английски език е допълнено от широка гама от
материали. Повечето от анкетираните отговарят, че те разработват собствени курсове с придружаващи учебници и други материали използвани в собствените им институции. В допълнение, те посочват редица известни публикации и материали, които са широко използвани от
участниците в проучването. Те включват IMO Model Course 3.17, Марлинс "Английски за
моряци", MarEng уеб-базиран форум за изучаване на морски английски и SMCP. Използват се
и допълнителни материали от навигационни публикации, като Лоция (Sailing Directions), Ръководство за процедури на мостика (Bridge Procedures Guide), Ръководство за влизане в пристанище (Guide to Port Entry), COLREGS, SOLAS, MARPOL и др.
2.2.3. Резултати от обучението
Един от основните въпроси в проучването се отнася до компетентностите и резултатите от обучението (learning outcomes – вж. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/
12952.aspx) по морски английски език. Въпросът е свързан с основната цел на проекта “SeaTALK”, а именно да се определят някои основни резултати от обучението по морски английски език в морските образователни институции в Европа. В момента развитието в европейското образование акцентира върху резултатите от обучението и влиянието им върху оценяването на обучението. Освен това, концепцията за резултати от обучението заема централно
място на Европейската кредитна система за професионалното образование и обучение (ECVET). Тя е една от многобройните европейски инициативи, които насърчават мобилността на
обучаемите в рамките на Европейския съюз и акцентира върху транснационалната мобилност
с цел придобиване на нови знания, умения и компетентности.
Следователно, понятието резултати от обучението е широко дискутирано напоследък
в различни образователни среди заедно с видовете обучения, тъй като оказва до голяма степен влияние върху разработването на учебните програми в професионалните учебните заведения. (Learning Outcomes Approaches in VET Curricula, Cedefop, 2010). Тези дискусии, обаче,
са довели до редица интерпретации и дефиниции. Това предполага липса като цяло на разбирането за същността на резултатите от обучението. Примерите, дадени от анкетираните в отговор на въпроса потвърждават идеята за все още съществуващото разнообразие на интерпретации.
Някои от участниците в анкетата на проекта “SeaTALK” споменават евентуално препокриване между резултати от обучението, учебни цели и компетентности, което води до объркване. Фактът, че това объркване все още съществува сред преподавателите по морски английски се потвърждава и от семинара на IMEC 25 за валидиране на резултатите от обучението.
Въз основа на тълкуването на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) се правят
опити да се идентифицират ключовите аспекти на тези понятия. Определенията, предложени
по-долу помагат да се изясни какво е общото между тях и по какъв начин могат да бъдат приложени на практика. За анализиране на резултатите от изследването на проекта “SeaTALK” и
този доклад са използвани следните определения:
• Резултати от обучението
Според ЕКР резултатите от обучението са представени като "дефиниция на това, което
обучаемият знае, разбира и може да приложи при завършване на учебния процес, което се определя като знания, умения и компетентности" [3]. (European Parliament and Council of EU,
2008, Annex I). Това определение е прието и използвано в политически документи на ЕС.
• Компетентност
"Компетентността може да бъде определена като " контекстуализирани резултати
от обучението "(Cedefop, 2009e, P.6), т.е. справяне с дадена ситуация, съпоставимо с възможността да се използват определени знания и умения, които ситуацията изисква.
17

Основната разлика между резултатите от обучението и учебните цели произтича от
връзката между процесите на преподаване и учене. Целите на обучението описват намеренията на обучаващия, докато резултатите от обучението са свързани с постиженията на обучаемия.
Събраните в тази област данни показват, че в повечето случаи разграничаването на двата термина "компетентност" и "резултат от ученето" е голямо предизвикателство и че в някои
случаи такава разлика не се прави изобщо. Един от участниците в проучването, например,
споделя, че "в момента използваме компетентност и резултати от обучението като синоними". Само шест участници дават подробна информация за техните резултати от обучението
и отговорите им са по-скоро общи, като например, способност "да изпълнява професионалните отговорности в съответствие с изискванията на STCW'95 както е допълнена и коригирана конвенцията за оперативно ниво". Един от участниците споменава четирите езикови
умения (четене, писане, говорене и слушане). Друг прави разлика между "знания" и "умения"
като посочва, че "компетентност" се определят с фразата "да може да". Една трета от участниците не разграничава "знания" и "умения", но пък използва израза "да може да", когато
се отнася до "компетентност". Друга група разграничава както "общи/специфични компетентности, свързани с работата“, така и понятията "знания" и "умения". Двама участници
дават "доказателства" за резултати от обучението като се позовават на тестовете, които обучаемите трябва да могат да преминат успешно, а именно CES (Seagull), Marlins, MARENG и
други специализирани тестове. Двама от участниците, които са отговорили отрицателно дават
допълнителна информация. Един от тях коментира, че "това може да се промени"; другият
добавя, че обучаващият е този, който разработва списък с резултатите от обучението за всеки
индивидуален курс. Събраните данни показват, че преподавателите тълкуват понятието резултати от обучението по свой собствен начин.
Става ясно е, че често формулирането и изразяването на определени идеи зависи от езика, който е използван. Малко над половината от отговорите водят до заключението, че учебните цели и/или резултати са свързани с Общата европейска референтна рамка за езиците
(CEFR), въпреки че как е направена връзка остава неясно. Нивото на владеене на език зависи
от съответната институция, но варира от B1 до C1.

1
Yes

5

No
13
5

No answer
N/A

Фиг. 1. Връзка между резултати от обучението и CEFR: 1 – N/A, 5 – No answer,
5 – No, 13 - Yes

Данните от проучването ясно показват, че в момента все още липсва единно разбиране
на концепцията за резултати от обучението в морските образователни институции в Европа,
което е отразено в разнообразието от интерпретации. Това, от своя страна, създава трудности
в сравняването на учебните програми. Може да се направи заключение, че не е постигнат
голям напредък в разработването и прилагането на общи описания на учебната натовареност
изразена в кредити по морски английски. Друг извод е, че не е ясно как дадените като примери резултати от обучението са свързани с оценяването на постиженията на обучаемите.
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2.2.4. Оценяване
Друга област на интерес в проучването на проекта “SeaTALK” е видът и честотата на
оценяването на резултатите в обучението по морски английски език. Данните разкриват голямо разнообразие от практики за оценяване и видове тестове, използвани понастоящем в морските образователни институции. Това прави много трудно и почти невъзможно да се сравнят
подходите към начините за оценяване на езиковата компетентност по морски английски. Оценяването се извършва предимно в класната стая и включва писмени и устни задачи от различни видове. По честота то варира от всеки час до веднъж на модул или семестър. Дават се примери и за текуща оценка. По-голямата част от анкетираните посочват, че тестовете обикновено са разработени от самите преподаватели и по този начин се ползват изключително от въпросната институция. Само двама участници споменават използването на комерсиални тестове, а именно Headway и TOEIC.
Според резултатите, четири институции провеждат държавни изпити. Това показва, равен статут на английския език с останалите специални предмети в тези институции.
Въпросът за оценяването е ограничен по обхват и не изиска допълнителна информация
за различните тестове, тяхната валидност и надеждност, както и дали те измерват знания или
умения и компетентност или са разработени като интегрирани. Въпреки това, резултатите показват, че всяка институция използва собствените си ресурси, опит и разбиране за това как и
кога трябва да се оценява езиковата компетентност по морски английски и как следва да се
тълкуват получените резултати.
2.2.5. Европейската система за признаване на кредити (ECTS)
Съществуващото разнообразие на резултати от обучението прави трудно да се съпоставя не само оценяването им в морските образователни институции участвали в проучването
но и броя на съответстващите кредити според Европейската кредитна система приложима в
обучението по морски английски език.
Данните показват, че обикновено броят на кредитите за морски английски език варира
от 5 до 8. В някои случаи са дадени много по-високи стойности (например 60 или 270), но тези отговори най-вероятно са се отнасяли до общия брой кредити, които обхващат всички
предмети.
Когато се прави разграничаване между обучението на навигатори и механици, броят на
кредитите варира от 4 до 32 за навигатори и 27.5 за механици. Резултатите, като цяло, изглежда, отразяват установената схема за кредит, т.е. 1 кредит за 13 учебни часа и 14 часа за
самоподготовка.
Шест институции все още не са определили своите кредити, което предполага, че тези
институции са все още в етап на подготовка на изпълнението на изискванията на Болонския
процес в тази област.
Може да се направи заключение, че броят, нивото и стойността на кредитите се определят на национално ниво от съответните институции и че целта на проекта “SeaTALK” следователно е да установи връзката между кредитите, резултатите от обучението и квалификацията.
3. ЗАКЛЮЧЕНИE

Целта на този доклад е да представи резултатите от проучването на проекта “SeaTALK”
относно текущото състояние на обучението по морски английски език в морските образователни институции в Европа. В светлината на изискванията на Болонския процес по отношение на институциите за висше образование събраните данни показват голямо разнообразие от
видове институции предлагащи обучение за нуждите на морската индустрия. Това оказва влияние върху някои други параметри, като например възрастта на обучаемите, продължителността на обучението, броя часове и т.н. Въпреки това разнообразие съществува обща рамка
на съдържанието на учебните теми по морски английски език. Всички морски институции
имат обща основа на морска тематика, опитен преподавателски състав и актуализирани учеб19

ните програми и учебни материали. В допълнение, по-голямата част от тях организират надграждане на обучението с магистърски програми или допълнителни професионални курсове.
Процедурите за оценяване са добре установени под формата на различни методи и видове тестове. Справедливо е да се каже, че националните параметри имат силно влияние върху морското образование и оценяване. За някои страни това може да бъде резултат от финансови
фактори.
Все още липсват, обаче, общи стандарти за обучението по морски английски език и проучването на концепцията за резултати от обучението показва липсата на единно разбиране на
термина. Въпреки, че са изброени резултати от обучението, те не винаги са ясни и лесно приложими. Освен това, кредитните системи не са гъвкави и няма стандартен метод за определяне на броя на кредитите. По този начин, това проучване потвърждава валидността на проекта SeaTALK да тълкува настоящата ситуация и да предостави решение, което да подпомогне
взаимното признаване и прозрачността на резултатите от обучението и компетентностите по
морски английски език в цяла Европа.
• Предизвикателства за бъдещето
Концепцията за резултати от обучението не е напълно разбрана и прилагана от образователните морски институции или не е правилно включена в учебната програма. Ето защо
подходът към резултатите от обучението в програмите от професионалното образование по
морски английски език се нуждае от допълнителен анализ и усъвършенстване.
ECVET трябва да е част от политиката на съответната морска образователна институция или дори на съответната морска администрация, а не на езиковите катедри.
В много случаи морски английски език няма еднакъв статут с други ключови дисциплини и може би това трябва да се промени.
Основният извод за оценяването е, че то трябва да се фокусира върху преценката дали
обучаемият е комуникативно компетентен в работна среда. Това решение трябва да се основава на валидни и надеждни тестове, което, от своя страна налага по-нататъшно развитие на
подходящи стандартизирани инструменти за оценяване по морски английски език, за да се
провери дали обучаемият е постигнал утвърдените учебни резултати.
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