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Poreikių analizė šalyse partnerėse, siekiant
suprasti saugumo ir agentūros personalo
mokymo poreikius ir parengti internetinį
mokymą, pagrįstą realiais scenarĳais,
kuriuose nepakanka jų kalbos įgūdžių ir
tarpkultūrinių kompetencĳų;
Mokymo moduliai internete, prieinami iš bet
kokio prietaiso ir sukurti vartotojui patogiu
būdu, kuriame yra žodynėlis, naudingos
frazės, scenarĳai / virtualios kelionės,
pratimai ir kultūrinė informacĳa;
Programėlė išmaniesiems telefonams
("Mobilusis asistentas"), kurioje yra naudingų
raktinių frazių ir žodžių (su atitinkamu garso
įrašu užsienio kalbomis), siekiant padėti
saugumo ir agentūrų darbuotojams įveikti
kalbos barjerus.
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"VOCAL IN NEED" mokymo moduliai bus
prieinami šiomis kalbomis:
Arabų, bulgarų, anglų, vokiečių, italų,
lietuvių, rusų ir turkų kalbomis.
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