
 TOPLANTILAR 
2. Toplantı (7-8Mayıs 2018, Polonya) 

Toplantının ana amacı IO1 ile geliştirilen ihtiyaç analizinin sonuçlarını görmenin yanında proje sorumlu ortakları tarafından geliştirilen 
taslak modül prototiplerini paylaşmaktı. Ayrıca proje ortağı ülkelere özgü konulara modüllerde nasıl yer verileceğine dair bir plan 
üzerinde görüş birliği oluşturulmuştur. 

3. Toplantı (3-4 Aralık 2018, İtalya) 

Toplantı süresince proje ortakları prototip modüllerin, modül tercüme işlemlerinin, 
yerelleştirme ve proje ortağı ülkelerdeki özgün konulara son halin verilmesi konularında 
görüş birliğine varmışlardır. Dahası geliştirilen eğitim modüllerini test etmek için 
uygulanacak zaman çizelgesi, çevrimiçi eğitim modülleri Mobile Assistant 
uygulamasının yapısı ve düzeni birlikte tartışılıp karara bağlanmıştır. 

EĞİTİM MODÜLLERİ PROTOTİPLERİ&YERELLEŞTİRME  
The Vocal in Need projesi eğitim modülleri prototipleri kullanıma hazır! Proje ortakları ihtiyaç analizlerine dayalı proje çıktısı 1’i esas alan 
aşağıdaki başlıkları içeren 5 eğitim modülü geliştirmişlerdir: Yolda Karşılaşıldığında - Olayın Raporlanması – Göçmen veya Sığınmacı 
Yerleşim Yerlerinde – Uyum Kurslarında ve Kültürlerarası Beceriler modüllerinden oluşmaktadır. Her bir modül anahtar kelimeler, 
diyaloglar ve cümleleri içeren aynı yapıda olacaktır. Bu yapı güvenlik görevlileri ve sosyal çalışanların karşılaşabilecekleri özel konularla 
ilgili küçük test uygulamaları, diyaloglar ve ülke özel bilgilerini içerir. Proje ortakları şu anda örnek modüllerin tercüme ve yerelleştirilmesi 
üzerinde çalışmaktadır. Modüller kullanıcılara, farklı ortak ülkelerde önerilen durumların özelliklerini daha iyi açıklamak için ülkeye özgü 
bilgileri kapsayan bazı notları da içerir. 

PROJENİN SONRAKİ ADIMLARI  

Mayıs 2019’a kadar çevrimiçi eğitim modülleri ve akıllı telefon uygulamaları kullanımda olacak! Mobil Asistan, farklı yabancı dillerde 
kaydedilmiş yararlı kelimeler ve anahtar ifadeler içereceğinden, güvenlik ve sosyal çalışanların dil engellerini aşması için yararlı bir 
kaynak olacaktır. Bu nedenle ortaklık, geliştirilen çevrimiçi araçları denemek ve daha da geliştirmek için Mayıs ayında 2 aylık bir pilot 
test aşamasına başlayacaktır. 

Vocal in Need projesi eğitim modülleri aşağıdaki dillerde ulaşılabilir olacaktır:  

• Arapça • Bulgarca • İngilizce • Almanca • İtalyanca • Litvanyaca • Rusça • Türkçe 

 
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 

 

Eğitim,İş veya 

digger konularla 

ilgili çalışan 

kurumlarıdır 

Göçmenler ve 

Sığınmacılara 

kalacak yer 
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görevinde 

çalışanlar 

Göçmenler&Sığınmacılarla Çalışan Personele Yönelik Dil ve Kültür 

İhtiyacı 

Polisler ve 

Sınır 

Güvenlik 

görevlileri 

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: 

Newsletter No.2 

“Proje ortaklığının büyüklüğü göz önüne alındığında, 

toplantının inanılmaz derecede iyi gittiğini 

düşünüyorum. Farklı fikirleri böylesine büyük bir grupla 

tartışmak her zaman kolay değildir, ama biz çok iyi bir 

ortaklığız ve bu yüzden çok iyi idare ettik ” 

https://vocal.erasmus.site/

