
MIGRANTECH
Dijital kuluçka makinesi, göçmenler ve mülteciler için öğrenme ve çalışma için bir sıçrama tahtası

Göçmenler ve mültecilerin istihdama erişimi için önemli ve işverenler
tarafından aranan kilit, çapraz ve dijital beceriler üzerine çalışma



MIGRANTECH Nedir?

Migrantech, yetişkin eğitimine yönelik bir Erasmus+ 
projesidir. Hedefler:

•Mülteci ve göçmenlere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek.

•Toplum ve mülteci-göçmen topluluklarının birlikteliğini
desteklemek.

•Eğitim ve öğretimi sosyal uyum ve entegrasyon süreçlerini teşvik
etmede kilit bir unsur olarak üstlenmek.

Nasıl?
Göçmenler ve mültecilerle çalışan profesyoneller için kişiye özel e-
öğrenme araçları ve yöntemleri sağlayarak.



Anket Analizleri

Hedef Gruplar

Eğitim ve istihdam
uzmanları Mülteci Ve Göçmenler İş Verenler

Bu veri analizi için bir anket oluşturuldu ve bu kapsamda
partner ülkelerdeki hedef gruplara dağıtıldı. Bu hedef gruplar

ise:



İş piyasasında
en çok değer
verilen temel
yeterlilikler

Beceri sorusu için, katılımcılardan likert ölçeği ile 1’den 5' 
derecelendirmeleri istendi (1 = Hiç önemli değil; 5 = Son derece
önemli) işe alım süreci boyunca bilinen becerilerin önemi.

→ İşverenlerin bakış açısı:

Şekil 1. Piyasasında Değerli Beceriler(İş verenler)



→ Eğitmenlerin ve istihdam profesyonellerinin bakış açısı: 

İş piyasasında
en çok değer
verilen temel
yeterlilikler

Şekil 2. İş Piyasasında Değerli Beceriler(Dernek Çalışanları)



→Mülteci ve göçmenlerin bakış açısı: 

Şekil 3. İş Piyasasında Değerli Beceriler(Mülteciler ve/veya Göçmenler)

İş piyasasında
en çok değer
verilen temel
yeterlilikler



Göçmen ve mültecilerin iş arama sürecinde karşılaştıkları başlıca engeller: 

Şekil 4. İş Aramadaki Engeller(Mülteci ve/veya Göçmenler)
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İş gücü piyasasindaki becerilerin değeri

Hedef grup ile mülteci ve göçmen entegrasyonunun

ana becerileri arasında bazı benzerlikler olduğunu

anlamaktayız. Ortalamanın üstü önemdeki beceriler

sınıflandırıldığından, sunulan tüm beceriler iş

piyasasındaki önemli beceriler olarak tanımlanmıştır. 

Şekil 5. İş Piyasasındaki Becerilerin Değeri(tüm analiz) 
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SONUÇ

MIGRANTECH'in amacı, göçmenlerin ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin yararına temel ve çapraz

yeterliliklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu, onların ev sahibi ülkeye entegre olmalarına ve sonuç olarak, 

çok kültürlü bir toplum için katılımı teşvik etmelerine ve çalışmalarına yardımcı olacaktır. Bu anket, eğitim

programını onların ihtiyaçlarına ve çalışma dünyasının gerçeklerine uyarlamamızı sağlayacaktır. 
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