
 ÇEVRİMİÇİ PİLOT ONLINE EĞİTİM MODÜLLERİ VE UYGULAMA TESTİ 
Geçtiğimiz aylarda VOCAL IN NEED proje ortaklığı, akıllı telefonlar için çevrimiçi eğitim modüllerinin ve Mobil Asistan uygulamasının pilot 
testini başlattı. 

Göçmenlerin uyumu alanında çalışan güvenlik görevlileri ve kurum görevlilerine yönelik 5 eğitim modülü aşağıdaki konuları 
kapsamaktadır:Trafikte-Olayı Raporlama-Sığınma yerinde-Uyum Kursunda ve bunlara ek olarak kültürlerarası beceriler modülü.Her bir 
modül aynı yapıda hazırlanmış(sonuncusu hariç)olup anahtar kelimeler ve cümlelerden oluşan, göçmenlerle ilgili çalışan personelin 
karşılaştığı özgün durumları yansıtan üç diyalog,sınavlar,final sınavları ve ülkeye özgü bilgiler modüllerini içerir. 

Aynı zamanda Mobil Asistan,güvenlik görevlileri ve kurum görevlilerinin karşılaşacağı yabancı dil engellerini aşmak için yararlı bir 
kaynaktır.Bu kaynak faydalı kelimeler ve anahtar cümlelerin farklı dillerdeki ses kayıtlarını içerir. 

Hem the Vocal In Need çevrimiçi modülleri hemde uygulamalara aşağıdaki dillerde erişilebilinir: 

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

116 katılımcının dahil olduğu Uluslararası pilot uygulama ile çevrimiçi modüller tüm Avrupa da test edilmiştir.Dahası Eylül ayının başında 
pilot uygulamalarla ilgili son durum özetlenecektir. 

Materyaller hedef gruplar tarafından uygun bulunmuştur. Bazı küçük ve kolayca önlenebilir hataların yanı sıra, örneğin dil seçimi için 
daha net talimatlara ihtiyaç duyulması ve son sınavların, testlerin çözümlerinin görselleştirilmesi gibi iyileştirmeler için bazı önemli alanlar 
belirlenmiştir.  

PROJENİN SONRAKİ ADIMLARI NELER OLACAK 

Proje, pilot raporun bulgularına göre, çevrimiçi eğitim modüllerinin ve Mobil Asistan Uygulamasının geliştirilmesine ve sonuçlandırılmasını 
hedefleyen son aşamasına giriyor. 

Projenin son hali Alamanya’nın Dresden şehri Dorint Hotel’de 13 Eylül 2019’da sunulacaktır. 

Daha fazla bilgi ve toplantıya katılmak için lütfen projenin yerel ortağı ile iletişime geçiniz. 
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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; 
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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: 
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