
 4 TARPTAUTINIS SUSITIKIMAS 
2019 m. rugsėjo 12 d. Drezdeno (DE) policijos departamente surengtas 4-asis ir paskutinis tarptautinis projekto „Vocal in Need“ susitikimas, kurį organizavo 
Saksonijos policijos mokykla. Šis tarptautinis susitikimas buvo proga suderinti likusius smulkius atvirus klausimus, susijusius su visais projekto etapais, taip pat 
buvo pristatyti bandomojo etapo rezultatai, siekiant išsiaiškinti, ką reikia taisyti internetiniuose mokymo moduliuose Mobiliojo Asistento programėlėje. 

Po diskusijų apie paskutinius administracinius projekto klausimus buvo aptartos baigiamosios konferencijos organizavimo detalės. 

Galiausiai partneriai pasidalino idėjomis, susijusiomis su šio projekto tąsa, taip pat naujo bendradarbiavimo idėjomis kitam „Erasmus +“ paraiškų teikimo 
terminui kitais metais. 

INTERNETINIŲ MOKYMO MODULIŲ IR MOBILIOJO ASISTENTO PRORAMĖLĖS PALEIDIMAS 

Išbandžius produktus birželio ir liepos mėn. visose partnerių valstybėse, buvo pakoreguoti ir pagerinti parengti moduliai. Dabar internetiniai mokymo 

moduliai ir programėlė prieinami • Arabų • bulgarų • anglų • vokiečių • italų • lietuvių • rusų • ir turkų kalbomis. 

Internetinius mokymo modulius galima rasti Vocal in Need puslapyje, po skiltimi „Moduliai“ https://vocal.erasmus.site. 

Galutinė Mobiliojo asistento versija gali būti parsisiųsta iš šių nuorodų: 

iOS: https://apps.apple.com/app/id1462669892  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.vocalinneed  

Smagaus naudojimo! 

Vocal in Need baigiamoji konferencija 

Dresdeno „Dorint“ viešbutyje rugsėjo 13 d. vyko baigiamoji „Vocal in Need“ konferencija, kurios tikslas buvo supažindinti platesnę tikslinę grupę su Vocal 
in Need platforma ir programėle. 

Renginio programa prasidėjo Saksonijos taikomųjų policijos mokslų universiteto (Vokietija) universiteto prorektoriaus pasveikinimo žodžiu. Tada prof. dr. 
Tomas Thieme'as iš to paties Saksonijos taikomųjų policijos mokslų universiteto supažindino dalyvius su projekto „Socialiniai pokyčiai ir tarpkultūrinė 
kompetencija - policijos pajėgų iššūkis“ tema. 

Vėliau dr. Kristin Brogan iš koordinuojančios organizacijos Tralee technologijos instituto (Airija) gilinosi į ES projektų svarbą socialinei sanglaudai ir pristatė 
projektą „Vocal in Need“. Rytinė sesija tęsėsi pristatant „Vocal in Need“ kalbos modulius: Holger Bienzle iš die Berater (Austrija) pristatė pirmus keturis 
modulius ir kolegos iš organizacijos „assist GmbH“ iš Vokietijos pristatė tarpkultūrinį modulį. Ryto dalies pabaigoje „Danmar Computers LLC“ (Lenkija) 
pristatė saugumo sistemų darbuotojam skirtą mobiliųjų telefonų programą, kuri konferencijos klausytojams sukėlė didelį susidomėjimą. 

„Vocal in Need“ baigiamoji konferencija buvo sėkminga. Joje dalyvavo apie 75 žmones (įskaitant svečius iš Rumunijos, Vengrijos ir Turkijos) iš įvairių sričių, 
tokių kaip policijos pajėgos, migrantų integracijos agentūros, socialinės tarnybos, mokymo agentūros ir kt. 

„Vocal in Need“ partneriai labai dėkoja Saksonijos aukštajai policijos mokyklai ir ypač organizatorei Tatjanai Müller-Scholich už nuostabų šios dienos 
organizavimą! 

 
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 

 

Vocationally Orientated Culture and Language in Need 

Interneto svetainė https://vocal.erasmus.site  

 

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 

 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: 
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