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Projenin amacı, göçmenlere, mültecilere ve ayrıca
mültecilerle çalışan profesyonellere öğrenme ve istihdam
düzeylerini desteklemek için e-öğrenme araçları ve
yöntemleri sağlayan dijital bir platform oluşturmaktır.

Bu platform mültecilerin sosyal ve mesleki katılımına katkı

sağlamakla birlikte onlara yönelik ayrımcılığın da

azaltılmasını hedeflemektedir.

Dahası, mültecilerin sosyal ve profesyonel katılımını

hedeflemektedir.

Bu süreçte mültecilerin sosyal ve mesleki hayata dahil

edilmesine ilişkin politika ve uygulamalar analiz

edilecektir.

Göçmenlere ve / veya mültecilere karşı ayrımcılıkla mücadele

etmek;

HEDEFLER

Şirketler/işverenler tarafından aranan en gerekli becerileri

anlamak ve tanımlamak,

Eğitimcilerin ve meslek elemanlarının bilgilerini artırmak,

uygun hale getirmek ve hedef kitleyi işgücü piyasasına

yaklaştırmaya yönelik, sıçrama tahtası niteliğinde beceriler

geliştirmelerini sağlamak

Eğitim ve öğretimi sosyal uyum ve bütünleşme süreçlerini

teşvik etmede kilit bir unsur olarak üstlenmek;

Göçmenler ve mültecilerle çalışan profesyoneller için sosyo-

profesyonel katılımlarını kolaylaştırmak için özel hazırlanmış

e-öğrenme araçları ve yöntemleri sağlamak;

Eğitim ve öğretimi ana unsur olarak görerek

sosyal uyum ve bütünleşme süreçlerini teşvik etmek;

PROJE SONUÇLAR

HEDEF GRUP
Projenin hedef grubu göçmenler / mülteciler, göçmenler

/ mültecilerle çalışan profesyoneller, şirketler ve

işverenleri içermektedir.

İstihdama erişim için gerekli olan ve şirketler
tarafından aranan en ilgili anahtar ve dijital
beceriler üzerinde araştırma yapmak.

Ortaklık aşağıdaki 5 fikri çıktıyı üretecek

Yetişkin göçmen ve mülteciler için çevrimiçi ve
çevrimdışı iyi eğitim ve entegrasyon
uygulamalarının tanımlanması, şirketler tarafından
ihtiyaç duyulan bilişim ve iletişim teknolojilerini
temel alan önemli becerilerin tanımlanması ve
edinilen becerilerin sertifikalandırılması.

Deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşmak için
bir seminer ve bir eğitim kursundan (40 e-
modül) oluşan set.

Uzaktan eğitim parkurunu özetleyen ve
platformun nasıl kullanılacağını anlatan bir
çevirimiçi öğrenme kılavuzu yaratılması ve
eğitime katılacak kişinin faydalanması için iki
infografi ( çapraz ve dijital yeterlikler)
hazırlanması.

Çevrimiçi öğrenme kılavuzunu ve yetişkin
eğitimine katılacak insanın yararlanması için 2
adet infografiği(kesişen ve sayısal beceriler)
oluşturmak


