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Предистория на проекта SeaSAFER

Международната морска организация (IMO) насърчава „култура на безопасност“ през последното
десетилетие силно акцентирайки върху човешкия фактор, особено как човешките грешки са довели до
огромни загуби на живот и имущество (IMO, 2013). Също така е установено, че подобни произшествия/
инциденти се случват многократно, като е доказано, че човешката грешка е основната причина.

Поуката от произшествия/инциденти е една от добрите практики, които IMO насърчава, която не е взета
предвид при обучението на моряци, а индустрията би се възползвала от програма и инструмент за 
обучение за нейния морски персонал (ACAR, 2011). Досега не е имало пълноценен опит за създаване 
инструмент за насърчаване на „култура на безопасност“, като се използва опитът от минали
произшествия/инциденти за обучение на морски лица.

Цели и задачи на проекта

• Да се подобри безопасността на морето и в пристанищата чрез улесняване на
експерименталните знания и създаване на база  от сценарии за обучение на морски лица

• Да се разработят интелигентни упражнения въз основа на сценарии, създадени за
приложение в симулатор по корабоводене(мостик)

• Да се оцени обучението на потребителите чрез разработени сценарии
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Консорциум за изпълнение на проекта
Партньори по проекта са шест големи центъра за образование и обучение, частни
компании, университети в няколко държави от ЕС, подкрепени от техните органи за
награждаване, акредитация и/или сертифициране.
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Въпроси и отговори
Какво е SeaSAFER?

SeaSAFER е онлайн платформа, която предлага знания и инструмент за оценка за обучение на морски

лица. Платформата е разработена чрез симулиране на минали произшествия/инциденти на море.

Кой може да се възползва от SeaSAFER ?

Моряци, студенти в сферата на корабоплаването, органи за сертификация, корабни компании,

институции за морско образование, морски институти, национални управляващи органи.

Как работи SeaSAFER ?

Платформата е безплатна и достъпна на www.seasafer.com. Потребителите имат достъп до
редица сценарии, разработени от реални произшествия в морски условия и част от база
данни. Те могат да учат и да бъдат оценени.

Кой може да го използва ?

Предимно морските лица ,но и всеки в морския транспорт, който се стреми към по-безопасни
операции на морето и  брега.

SeaSAFER замества ли обучението със симулатор ?

SeaSAFER предоставя платформа, която позволява на морските лица да се учат от минали

произшествия. Тя е проектирана така че да е достъпна за всеки и навсякъде, за разлика от пълната

симулация на мисия. Платформата е създадена да допълва обучението със симулатор.


