
 4. Uluslararası Toplantı 
Vocal In Need projesinin 4. Uluslararası toplantısına Almanya’nın Dresden şehri polis okulu (Hochschule der Sächsischen Polizei) 12 Eylül 2019’da ev 

sahipliği yaptı. 

Bu uluslararası toplantıda çevrimiçi eğitim modüllerinde ve mobil cihazlarda proje uygulamaları ile ilgili düzenlenmesi gereken bölümler ele 

alındı.Toplantıda bunlara ilave olarak açık uçlu sorularla projenin sonuçlarına ait tüm proje çıktıları gözden geçirildi. 

Toplantıda projenin idari sorunları ile ilgili tartışmalardan sonra ,proje konferansı hakkında son düzenlemeler yapıldı. 

Son Olarak proje ortakları bu projenin izlenmesi için ve gelecek yıl sürdürülecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulundu. 

 

ONLINE EĞİTİM MODÜLÜ VE MOBİL ASİSTAN  

Haziran ve Temmuz ayındaki tüm ülkelerdeki pilot uygulama döneminden sonra Vocal In Need projesi online  eğitim modülleri ve uygulamalara  

• Arapça • Bulgarca • İngilizce • Almanca • İtalyanca • Litvanyaca • Rusça • Türkçe dillerinde şimdi erişilebilir. 

uygulama döneminde bize düzeltmeler  ve uygulamalar ile ilgili geri bildirimde bulunan tüm yararlanıcılara teşekkürler. 

Online eğitim modüllerine aşağıdaki Vocal in Need projesi web adresi  “Modül” sekmesinden erişilebilir. 

https://vocal.erasmus.site. 

Projenin mobil uygulamasının son sürümü aşağıdaki linklerden indirilebilir: 

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

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

 

Kullanmanın tadını çıkarın! 

 

Vocal in Need Final Konferansı 

VinN platformunun ve uygulamalarının geniş hedef  katılımcı grubuna ulaştığı Vocal in Need projesi final toplantısı Dresden Dorint otelde 13 Eylül 2019’da 

gerçekleştirildi.Program Sakson üniversitesi uygulamalı polis bilimleri (Almanya) rektör yardımcısının hoşgeldiniz konuşması ile başladı. 

Daha sonra Sakson Üniversitesi uygulamalı polis bilimleri öğretim üyesi Prof .Dr Tom Thieme katılımcılara “Toplumsal Değişimler ve Kültürlerarası Beceriler - 

Polis Güçleri için Bir Zorluk” konulu sunumunu gerçekleştirdi.Projenin koordinatör okulundan (Institute of Technology Tralee,Ireland) Dr. Kristin Brogan AB 

projelerinin sosyal uyumla ilgili önemi üzerinde durarak Vocal in Need projesini tanıttı.Konferansın sabah bölümü Avusturya  die Berater kurumundan  

Holger  Bienzle’nin dil ve kültürlerarası  modülleri tanıtımı ile devam etti.Polanya Danmar Bilişim şirketi güvenlik görevlileri için uygulamalar sunumunu 

gerçekleştirdi.Bu bölüm katılımcıların en fazla ilgisini çeken kısımdı.Vocal in Need projesi yaklaşık 75 uluslararası farklı alanlardan gelen 

katılımcının(Örneğin polis kuvvetleri,sığınmacılar için uyum ajansları ve sosyal servislerden) katılımıyla başarıyla sonuçlandı.(Uluslararsı konferans 

katılımcıları Romanya,Macaristan ve Türkiye’den)Vocal in Need projesi ortaklarından to ‘Hochschule der Sächsischen Polizei’ e teşekkürler.(Özellikle 

konferans organzatörü FH ve Tatjana Müller-Scholich ‘e teşekkürler) 

 

Göçmenler&Sığınmacılarla Çalışan Personele Yönelik Dil ve Kültür 

İhtiyacı Web Sayfası https://vocal.erasmus.site  

 
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 
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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: 

https://vocal.erasmus.site/
https://apps.apple.com/app/id1462669892
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.vocalinneed
https://vocal.erasmus.site/

