
 TESTOWANIE MODUŁÓW ONLINE I APLIKACJI MOBILNEJ 
W ostatnich miesiącach partnerzy projektu VOCAL IN NEED rozpoczęli pilotażowe testy modułów szkoleniowych online i aplikacji na smartfony - Mobile 
Assistant. 

5 modułów szkoleniowych, skierowanych do pracowników ochrony i personelu agencji zajmujących się integracją zawodową migrantów, obejmuje 
następujące tematy: Na drodze - Zgłaszanie incydentu - W schronisku - Na kursie integracyjnym, a także Kompetencje międzykulturowe. 

Każdy moduł ma tę samą strukturę (z wyjątkiem ostatniego modułu) i zawiera kluczowe słowa i wyrażenia, trzy dialogi, które odzwierciedlają typowe 
sytuacje, które mogą wystąpić w pracy personelu ochrony czy agencji, quizy, test końcowy oraz informacje specyficzne dla danego kraju. 

Z kolei aplikacja Mobile Assistant jest przydatnym źródłem informacji dla pracowników ochrony i agencji w celu przezwyciężenia barier językowych, 
ponieważ zawiera przydatne słowa i kluczowe frazy zapisane w różnych językach obcych. 

Zarówno moduły szkoleniowe Vocal In Need, jak i aplikacja są dostępne w następujących językach: 

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

Według międzynarodowego raportu z testów pilotażowych, 116 uczestników przetestowało moduły online i aplikacje w całej Europie. Kolejne wyniki 
testów pojawią się na początku września. Materiały zostały pozytywnie ocenione przez grupę docelową. Oprócz mniejszych i łatwych do zmiany 
błędów zidentyfikowano kilka kluczowych obszarów, które potrzebują poprawy, należą do nich: potrzeba jaśniejszych instrukcji wyboru języka lub 
wizualizacja rozwiązań końcowych quizów i testów. 

NASTĘPNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE  

Projekt wkracza w końcową fazę, która będzie poświęcona poprawie i sfinalizowaniu internetowych modułów szkoleniowych oraz aplikacji Mobile 
Assistant, zgodnie z uwagami zawartymi w raporcie z testów pilotażowych. 

Ostateczna wersja zostanie zaprezentowana na konferencji podsumowującej projekt  VOCAL IN NEED w Dreźnie, w hotelu Dorint, 13 września 2019 roku. 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem dodatkowych informacji lub uczestnictwem w konferencji podsumowującej projekt, 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 3 

https://vocal.erasmus.site/

