
site

Project number: 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710

Esenler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
(Esenler/Istanbul, Turkey)
esenlermtal.meb.k12.tr

FormAzione Co&So
Network
(Firenze, Italy)
www.formazionenet.eu

Assist GmbH
(Paderborn,
Germany)
www.internatio
nal-hr.de

Danmar Computers LLC
(Rzeszow, Poland)
Danmar-computers.com.pl

Vocally Orientated Culture
and Language in Need

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Project number: 2017‐1‐IE01‐KA202‐025710

Esenler Mesleki
Anadolu Lisesi
(Esenler/Istanbul, Turkey)
esenlermtal.meb.k12.tr

FormAzione Co&So
Network
(Firenze, Italy)
www.formazionenet.eu

Assist GmbH
(Paderborn,
Germany)
www.internatio
nal-hr.de

Danmar Computers LLC
(Rzeszow, Poland)
Danmar-computers.com.pl

Vocally Orientated Culture
and Language in Need

AIMS AND OBJECTIVES

Vocal In Need aims to improve
the cultural and linguistic skills of

trainers and counsellors / non-

personnel when
interacting with migrants,
refugees and other foreign
nationals who don’t speak

their language.

MAIN ACTIVITIES AND RESULTS

http://Vocal.erasmus.site
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на проекта Vocal In Need е да
подпомогне развитието на

културните и езиковите умения на
служителите от органите на реда и
организациите, предоставящи

обучение, подготовка и
консултиране (НПО), при

комуникацията им с мигранти,
бежанци и лица, с които нямат общ

език за общуване.

Координатор на
проекта

Технологически институт в
Трали

(Кери, Ирландия)
www.ittralee.ie

Партньори в проекта:
Висше училище на Саксония
по приложни полицейски
науки
(Ротенбург, Горна Лужица,
Германия)
www.polizei.sachsen.de/de/pol
fh.htm

Университет „Миколас
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(Вилнюс, Литва)

www.mruni.eu

Пловдивски университет
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(Пловдив, България)
www.uni-plovdiv.bg

die Berater
Unternehmensberatungs GmbH
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Основни дейности и резултати

• Анализ на нуждите в държавите на
партньорите, за да се очертаят проблемните
зони, в които е необходимо развитие на уменията
на служителите от органите на реда и
организациите с нестопанска цел, за постигане
на успешна комуникация с мигранти при липса на
общ език; този анализ осигурява базата за
създаване на подходящи за целта материали.
• Онлайн тренировъчни модули, удобни за
използване и достъпни от всяко устройство,
които съдържат полезни думи, фрази, сценарии /
виртуални разходки, упражнения и
културноспецифична информация;
• Приложение за смартфони (Мобилен
асистент), съдържащо полезни ключови думи и
фрази (със съответните аудиозаписи) на
представените в проекта езици, в помощ на
служителите от органите на реда и работещите с
мигранти организации за преодоляване на
езиковите бариери.

Материалите в тренировъчните модули и
приложението ще бъдат налични на следните

езици:
английски, арабски, български, италиански,

литовски, немски, руски и турски.

http://Vocal.erasmus.site
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