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KİM YARARLANABİLİR?
Polis, göçmen kampı görevlisi ya da 
göçmenler ve mülteciler için bir sığınma 
biriminin  üyesiyseniz VOCAL IN NEED projesi 
kaynakları, göçmenler, mülteciler ve sizin 
yabancı uyruklularla daha iyi etkileşime 
girmenize yardımcı olabilir.

Bir sivil toplum örgütü (STK) veya kar amacı 
gütmeyen bir kurumda çalışan Meslek 
koçu / Danışman / Rehber / Eğitmenseniz 
VOCAL IN NEED projesi kaynakları 
göçmenler ve mültecilerle ilgilenirken dil ve 
kültürel zorlukların üstesinden gelmenize 
yardımcı olabilir.

Göçmenlere ve mültecilere hizmet sunan bir 
kurumun yöneticisiyseniz, VOCAL IN NEED 
projesi online araçları, personelinizin farklı 
kültürel ve dilsel geçmişe sahip kişilerle 
iletişim kurarken iletişim becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için bize 
ulaşın:

https://vocal.erasmus.site 

Son zamanlarda yaşanan mülteci 
krizi AB üyesi ve diğer ülkeler 
arasındaki hareketlilik arttıkça, 
güvenlik ve farklı kültürel geçmişe 
sahip insanlarla karşı karşıya olan 
ve yerel dilde konuşmayan 
görevliler  için büyük bir zorluk 
teşkil ediyor.

The VOCAL IN NEED projesi, 
göçmenler ve mültecilerle daha iyi 
etkileşime geçebilecek akıllı 
telefonlar için bir çevrimiçi eğitim ve 
Uygulama sağlayarak, bu dilsel ve 
kültürel boşluğa köprü kurmayı 
amaçlıyor: 
 Polis, sınır kontrolleri 

 Göçmenler, mülteciler ve 
sığınmacılar için sığınma 
evleri / konut merkezleri

 Göçmenler ve mülteciler 
için seyahat, istihdam veya 
diğer hizmetler sağlayan 
kurumlar

EN FAZLA İLETİŞİM ZORLUKLARI NEREDE 
GÖRÜLÜR?

Proje Ortak kurumları, güvenlik ve kurum personellerinin dil ve mesleki 
yeterliklerinin geliştirilmesi gereken aşağıdaki durumları tespit etti:

 Yolda karşılaşıldığında(Trafikte)

 Olayın Raporlanması (Polis Merkezinde)

 Barınma / Sığınmacı ve Göçmenler için Yerleşim Merkezi (STK'lar)

 Uyum Kurslarında / İş Kurumlarında (Ajanslarda)

NEDEN?

 The VOCAL IN NEED projesi ortakları proje  
süresince aşağıda yeralan sonuçlara ulaşacaktır.

 

Proje ortağı ülkelerdeki güvenlik ve diğer  
personelin eğitim ihtiyaçları için ihtiyaç analizi ve 
kendi dilleri ve kültürler arası yetkinliklerin yeterli 
olmadığını hissettikleri gerçek yaşam 
senaryolarına dayalı bir çevrimiçi eğitim 
tasarlamak;

 
Online eğitim modülleri, herhangi bir cihazdan 
erişilebilir kullanışlı cümleler, senaryolar / 
sanal turlar, alıştırmalar ve 8 farklı dilde 
kültürel bilgi içeren, kullanıcı dostu bir şekilde 
geliştirmek, 

 Cep telefonu uygulamaları, güvenlik ve diğer 
personelin dil engellerini aşmasına yardımcı 
olmak için yararlı anahtar sözcük grupları ve 
sözcükleri içeren,

VOCAL IN NEED projesi
Ekim 2017 'den Eylül 2019 
arası yürütülecektir.
Bu süre içerisinde online 
eğitim modülleri ve cep 
telefonları için uygulamalar 
geliştirilecektir. 

HANGİ
    DİLLER?

VOCAL IN NEED projesi Eğitim 
materyallerine aşağıdaki 
dillerde ulaşılabilecektir.

 Arapça, Bulgarca, İngilizce,  
Almanca, İtalyanca, Litvan- 
yaca, Rusca, Türkçe.

NE ZAMAN?

NEDEN İHTİYAÇ
DUYULDU?

" Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenerek finanse edilmektedir.Bu 
yayın ve içeriğinin tamamı sadece 
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve 
Komisyon burada yer alan bilgilerin 
herhangi bir şekilde kullanılmasına karşı 
sorumlu tutulamaz. "


