
SUSITIKIMAI  
Antrasis projekto susitikimas (2018 m. gegužės 7-8 d., Lenkija) 

Pagrindinis susitikimo tikslas - pristatyti vykdant IO1 parengtos Poreikių analizės klausimyno rezultatus, taip pat pasidalinti atsakingų partnerių parengtais 
mokymo modulio prototipų projektais ir susitarti dėl plano, kaip juos lokalizuoti pagal šalies specifiką. 

Trečias partnerių susitikimas (2018 m. gruodžio 3-4 d., Italija) 

Šio susitikimo metu partneriai susitarė dėl galutinio mokymo modulio prototipų formato ir dėl 
paskutinių žingsnių, kaip užbaigti jų vertimą ir lokalizavimą pagal konkrečių šalių kontekstus. Be to, 
buvo aptartas internetinių mokymo modulių ir „Mobile Assistant“ programos struktūra ir išdėstymas, 
taip pat buvo parengtas tvarkaraštis, kada bus išbandoma parengta medžiaga. 

MOKYMO MODULIŲ PROTOTIPAI IR LOKALIZACIJA  
„Vocal in Need“ mokymo modulio prototipai jau paruošti! Partneriai sukūrė 5 mokymo modulius, 
pagrįstus IO1 poreikio analizės ataskaitos rezultatais, šiomis temomis: Kelyje - Pranešimas apie incidentą - Prieglobstyje - Integracijos kursuose, taip pat 
tarpkultūrinės kompetencijos modulį. Kiekvienas modulis turi tą pačią struktūrą (išskyrus paskutinįjį) ir jame yra raktiniai žodžiai ir frazės, trys dialogai, 
atspindintys tipines situacijas, kurios gali kilti saugumo ir agentūrų darbuotojų darbe, viktorinos, baigiamasis testas ir konkrečiai šaliai skirta informacija 
pagal modulio temą. Šiuo metu projekto partneriai rengia šių modulių vertimą ir lokalizavimą. Tai reiškia, kad moduliuose bus keletas pastabų ir visos 
šalies specifinės informacijos skyrius, kad naudotojai galėtų geriau paaiškinti įvairių šalių partnerių siūlomų situacijų ypatumus. 

KITI PROJEKTO ŽINGSNIAI  

Iki 2019 m. gegužės mėn. internetiniai mokymo moduliai kartu su Mobiliojo Asistento programėle bus paruošti naudoti! Mobilus Asistentas bus naudingas 
išteklius saugumo ir kitų agentūrų darbuotojams įveikiant kalbos barjerą, nes jame bus naudingi žodžiai ir raktinės frazės, kurios bus įrašytos skirtingomis 
užsienio kalbomis. Todėl partneriai gegužės mėn. pradės 2 mėnesių bandomąjį etapą, skirtą išbandyti sukurtas internetines priemones ir toliau jas 
tobulinti. Mokymo moduliai „Vocal In Need“ bus prieinami šiomis kalbomis:  

• Arabų • bulgarų • anglų • vokiečių • italų • lietuvių • rusų • ir turkų kalbomis 

Jei jus sudomino šie moduliai ir norite atlikti bandomąjį tyrimą ir išsakyti savo numonę, susisiekite su vietiniu projekto partneriu.  

 
Mykolo Romerio universitetas iš Lietuvos 

 
Plovdiv universitetas “Paisii Hilendarski”, 

Bulgarija 

 
Esenler Meslekive Teknik Anadolu Lisesi, 

veterinarijos mokykla, Turkija  

 
die Berater, privatus apmokymo ir 

konsultavimo institutas iš Austrijos 

 

 

Institute of Technology Tralee Airija (projekto 

koordinatorius) 

 
Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), Vokietija, 

taikomojo policijos mokslo universitetas 

 
assist GmbH, mokymų organizatorius, Vokietija 

 
Danmar Computers LLC, privati kompanija iš 

Lenkijos 

 
Formazione Co&So Network (FCN), socialinių 

kooperatyvų sąjunga iš Italijos 

 

Agentūros, kurios 

teikia mokymo, 

įdarbinimo ir kitas 

paslaugas 

migrantams ir 

pabėgėliams 

Prieglobsčio / 

gyvenimo 

centrai 

migrantams, 

pabėgėliams ir 

prieglobsčio 

prašytojams 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need 

Policijos 

veiksmai, 

pasienio 

kontrolė 

Vocal in Need projektu siekiama užkirsti kelią kalbos ir kultūros atotrūkiui tarp saugumo ir agentūrų darbuotojų teikiant internetinį 

mokymą ir sukuriant išmaniųjų telefonų programą, siekiant, kad šie pareigūnai geriau bendrautų su migrantais ir pabėgėliais, taip pat 

didinti šių darbuotojų tarpkultūrinius ir kalbinius įgūdžius šiose vietose: 

Interneto svetainė https://vocal.erasmus.site  

Projectno.2017-1-IE01-KA202-025710 

Facebook 

Šis projektas buvo finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys ir jo turinys atspindi 

tik autoriaus nuomonę ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios 

informacijos panaudojimą. 

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

 

 

Vocal in Need projekto partneriai – devynios institucijos iš aštuonių valstybių: 

Naujienlaiškis Nr. 2 

“Atsižvelgiant į partnerių skaičių, manau, kad 

susitikimas buvo labai geras. Ne visada lengva aptarti 

įvairias idėjas su tokia didele grupe, bet mes esame 

labai geri partneriai ir todėl mums tai pavyko labai gerai 

” 

https://vocal.erasmus.site/

