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Abstract
Introduction and aim: Teaching Marine English must not be focused only on linguistic knowledge, it must
strengthen sailors’ communication skills as well. The work provides conclusions made as a result of observation
and comparison. It aims to emphasize the use of modern teaching approaches at English lessons in order to
train seafarers not only from linguistic point of view, but also in different important issues. Role playing,
simulations, group and peer work may play an important role in teaching process as integrated learning using
various activities can lead a sailor to excellent results, a teacher should play as a role of a facilitator, as well as
a role of a viewer and even a participant.
Research methodology: Observation and comparison methods were used during the research.
Results and implications: As a result the work shows that using different methods described in the
research will contribute to the learning process a lot. Integrated teaching approach allows students to engage in
purposeful, relevant learning.
Conclusion: Observing students revealed the advantages of modern teaching techniques. Moreover they
never impede the learning process, a teacher can freely evaluate and deliver the knowledge to students. All
these make the learning process more sophisticated and perfect. The final results will be: 1. Knowledge of a
foreign language; 2. Individuals with effective communication skills (sailors); 3. Interesting and cheerful lessons
(which we think will increase students’ motivation) The existing study is not still enough and many researches
and observations have to be done. However, we hope that the work will contribute a little to the learning
process.
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