
 SPOTKANIA 
Drugie spotkanie projektowe (7-8 Maj 2018, Polska)  

Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników ankiety analizy potrzeb zrealizowanej w ramach IO1, a także prezentacja prototypów 
modułów szkoleniowych opracowanych przez odpowiedzialnych za to partnerów oraz uzgodnienie planu, jak sprecyzować je dla każdego z krajów - 
charakterystyczny kontekst. 

Trzecie spotkanie projektowe (3-4 Grudzień 2018, Włochy) 

Podczas tego spotkania partnerstwo uzgodniło ostateczny format prototypów modułów 
szkoleniowych oraz ostatnie kroki mające na celu sfinalizowanie ich tłumaczenia i sprecyzowanie 
charakterystycznego kontekstu dla danego kraju. Ponadto omówiono strukturę i układ modułów 
szkolenia online oraz aplikację Mobilny Asystent wraz z harmonogramem testowania 
opracowanych materiałów. 

PROTOTYPY MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH  
Prototypy modułów szkoleniowych Vocal in Need są gotowe! W ramach partnerstwa opracowano 5 modułów szkoleniowych, opartych na wynikach 
raportu analizy potrzeb, w następujących tematach: W drodze – Zgłaszanie incydentu – W schronisku – Na kursie integracyjnym, jak również 
Kompetencje międzykulturowe. Każdy moduł ma taką samą strukturę (z wyjątkiem ostatniego) oraz zawiera kluczowe słowa i wyrażenia, trzy dialogi, 
które odzwierciedlają typowe sytuacje, które mogą wystąpić w pracy pracowników ochrony i agencji, quizy, test końcowy i informacje dotyczące 
poszczególnych krajów w temacie modułu. Partnerzy projektu pracują obecnie nad tłumaczeniem i sprecyzowaniem pod kątem lokalizacji takich 
modułów. Oznacza to, że moduły będą zawierały notatki i cały rozdział informacji dotyczących poszczególnych krajów, aby lepiej wyjaśnić 
użytkownikom specyfikę proponowanych sytuacji w różnych krajach partnerskich. 

NASTĘPNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE  

Do maja 2019 roku moduły szkolenia online wraz z aplikacją Mobilny Asystent na smartfony, będą gotowe do użycia! Mobilny Asystent będzie zawierał 
przydatne słowa i zwroty, które pomogą pracownikom ochrony w zmniejszeniu bariery językowej. Narzędzie to przyczyni się do lepszego, wzajemnego 
zrozumienia. W związku z tym partnerstwo rozpocznie w maju dwumiesięczną fazę testów pilotażowych, aby wypróbować opracowane narzędzia 
internetowe i udoskonalić je. Moduły szkoleniowe Vocal In Need będą dostępne w następujących językach:  

• arabskim • bułgarskim • angielskim • niemieckim • włoskim •litewskim • rosyjskim • tureckim 

Jeśli chcesz wypełnić naszą ankietę pilotażową i dodać swoją opinię, skontaktuj się z lokalnym partnerem projektu. 
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Projekt Vocal In Need ma na celu wypełnienie luki w obszarze kompetencji kulturowych i językowych, wśród pracowników ochrony, 

poprzez opracowanie szkolenia online oraz aplikacji mobilnej. Rozwiązania te przyczynią się do lepszej interakcji z migrantami i 

uchodźcami, jak również dla zwiększenia umiejętności językowych i kulturowych osób pracujących w: 

Strona projektu https://vocal.erasmus.site  
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Facebook 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub 

publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną 

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

 

 

Partnerstwo projektu Vocal In Need składa się z dziewięciu instytucji, z ośmiu krajów: 

Newsletter nr 2 

“Biorąc pod uwagę rozmiar partnerstwa, myślę, że 

spotkanie przebiegło niezwykle dobrze. Nie zawsze 

łatwo jest omówić różne pomysły w tak dużej grupie, ale 

jesteśmy bardzo dobrym zespołem i dlatego udało nam 

się to doskonale ” 

https://vocal.erasmus.site/

