
 İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU 
Projede Şubat 2018 sonuna kadar proje ortağı kurumlar tarafından ihtiyaç analizleri uygulanmıştır.İhtiyaç analizinin amacı göçmenler ve 
sığınmacılarla ilgili çalışan personelin (Güvenlik,Sosyal Çalışan vs.) görevlerini yaparken daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla 
kültürlerarası,dil ve iletişim becerileri açısından ihtiyaç duydukları eğitim gereksinimlerini çevrimiçi eğitim ve akıllı telefon uygulamalarıyla 
karşılamayı hedeflemektedir.Toplamda ihtiyaç analizi için115 göçmen ve sığınmacılarla ilgili STK ve diğer çalışanlar(eğitimci,sosyal 
çalışanlar,danışmanlar ,eğitim kurumu müdürleri) ve 79 güvenlik görevlisi (Polisler,Sınır Güvenlik Görevlileri,Gümrük Kontrol Görevlileri) ile 
görüşülmüştür.  

TOPLANTILAR  
Proje Başlangıç Toplantısı(23-24 Ekim 2017,İrlanda) 
Tralee Teknoloji Enstitüsü (IE) projenin detaylı açıklaması esnasında detaylı bir sunum yaptı.Bu sunum projenin hedefleri,yapılacak olan 
aktiviteleri içermiştir.Bu sunumu proje fikri çıktıları lideri tarafından proje sonunda ulaşılacak fikri çıktılarla ilgili sunum izledi.Sunumda ilk fikri 
çıktı olan güvenlik görevlileri ve Sivil Toplum Kurumu (STK) çalışanlarına uygulanacak  ihtiyaç analizini kararlaştırmak üzere  ayrı bir bölüm 
ayrılmıştır.İhtiyaç analizi önümüzdeki aylarda her bir proje ortağı tarafından hedef gruplara ulaştırılacaktır.projenin bir sonraki toplantısı 
Polonya’nın Rzeszoew şehrinde 7-8 Mayıs 2018’de yapılacaktır.  

PROJENİN SONRAKİ ADIMLARI  

Vocal in Need projesinin sonraki en büyük adımı proje çıktısı 1 olarak adlandırılan ve İhtiyaç Analizi raporuna göre  hazırlanan eğitim modülleri modelinin 
hazırlanmasıdır. Vocal in Need projesi ortaklığı dört eğitim modülü (Yolda Karşılaşıldığında - Olayın Raporlanması – Göçmen veya Sığınmacı Yerleşim 
Yerlerinde – Uyum Kurslarında ) ve bir kültürlerarası yeterlik modülünden oluşacaktır.Her bir modül aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır; 

  Anahtar kelimeler     Anahtar Cümleler      Diyaloglar    Küçük sınavlar     Vurgulanan konuyla ilgili bilgi bölümü    Final Sınavları. Proje ortakları eğitim 
modülleri modelleri üzerinde çalışmaya henüz başlamışlardır.  

Daha sonra eğitim modülleri modelleri proje ortağı ülke dillerine tercüme edilecek ve sağlanan bilgiler bu yolla ülkenin ilişkili olduğu göçmenler ve 
sığınmacılar arka planı ile özelleştirilecektir.5 eğitim modülünün tamamlanmasından sonra çalışan personellere (Güvenlik,Sosyal Çalışan vs.) yardım için 
kaydedilmiş anahtar cümleler ve kelimeler içeren bir akıllı telefon uygulaması (Mobil Yardım Uygulaması) geliştirilecektir. Bu uygulama çok yararlı bir 
kaynak olarak  örneğin karşılıklı iletişim kurup anlaşabilmeye doğru ilk adım olabilir; bu uygulamayla anahtar kelime ve cümle gruplarıyla ilgili ses 
kayıtlarına(göçmenin ana dilinde) birkaç dakika içerisinde ulaşılıp, cümleler dinletilerek en temel dil problemleriyle mücadele etmek mümkün olacaktır. 
Vocal in Need projesi eğitim modülleri aşağıdaki dillerde ulaşılabilir olacaktır: 

 
Mykolas Romeris Üniversitesi, Litvanya 

 
Plovdiv Üniversitesi “Paisii Hilendarski”, 

Bulgaristan 

 
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Türkiye 

 
die Berater, Özel danışmanlık ve eğitim 

firması, Avusturya’dır 

 

 

Institute of Technology Tralee, İrlanda (Proje 

Koordinatoru) 

 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Uygulamalı 

Polislik Bilimi Üniversitesi, Almanya 

 
assist GmbH, Alman Eğitim Sağlayıcı 

 
Danmar Computers LLC, Özel teşebbüs, Polonya 

 
Formazione Co&So Network (FCN), Sosyal Ortaklar 

Birliği, İtalya 
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Göçmenler ve 
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Vocal in Need projesi göçmenler ve sığınmacılar ile ilgili çalışan personelin (Güvenlik,Sosyal Çalışan vs.) görevlerini yaparken çevrimiçi 

eğitim ve akıllı telefon uygulamalarıyla daha iyi iletişim kurmaları ve bunlara ek olarak dil ve kültürlerarası  becerilerini geliştirmeyi 

hedeflemektedir.Bu projede şu konularda çalışanlar; 

Web Sayfası https://vocal.erasmus.site  

Projectno.2017-1-IE01-KA202-025710 

Facebook 

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenerek finanse edilmiştir. Bu yayın [iletişim] 

sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon, burada bulunan bilgilerin herhangi bir şekilde 

kullanılmasından sorumlu tutulamaz 

 www.facebook.com/Vocal-in-Need/ 

 

 

Vocal in Need projesi ortaklığı toplam dokuz ülkeden sekiz kurumdan  oluşmuştur.Bu kurumlar: 
• Arapça • Bulgarca • İngilizce • Almanca • İtalyanca • Litvanyaca • Rusça • Türkçe 
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