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Bu seminer, Migrantech projesinin (2020-1- FR01- KA204-080342) 4. etkinliği kapsamında yapılmıştır.

Etkinlikler Brüksel Anderlecht belediyesi Familles du Monde asbl. tarafından organize edilmiştir. Katılımcı

ülkelerin her birinden en az 5 (Fransa, Türkiye ve Portekiz, Belçika) toplamda 28 kişi katılım sağlamıştır.

Pandemi nedeniyle Migrantech projesi kapsamında yüz yüze olarak düzenlenen ilk seminerdir. 

AMAÇLAR

Katılımcıların istihdamını artırmak amacıyla
kapasitelerini geliştirme ve özerkliğe ilişkin koçluk
ve araçların sağlanması,

Edinilen yeteneklerin belgelenmesi için bir
değerlendirme yönteminin belirlenmesi,

Mültecilerin/göçmenlerin dil öğrenimini, yeni
bilgi ve iletişim teknolojileri, istihdama yönelik
toplu çalıştayları, iş arama yöntemlerini,
göçmenler/mülteciler için uygun iş alanlarına
dahil etmeyi kolaylaştıracak profesyoneller için
araçlar oluşturmak

Mültecilerin topluma dahil edilmesini
kolaylaştıran deneyim, çözüm ve iyi
uygulamaların paylaşılması,

Göçmen, mülteci, sığınmacı, ülke kalkınması,
karşılama, geçiş , sosyo-eğitim profesyonel
katılım, istihdam edilebilirlik kavramların
anlaşılmasını teşvik etmek,

Müllteci/Göçmenlerin durum ve ihtiyaçlarıyla
birlikte topluma dahil edilmelerinde karşılaşılan
problem ve engelleri tanımlamak ve anlamak,

Bir araya gelerek, birlikte düşünerek ve fikirlerimizi

paylaşarak projenin devamı için ilginç ve faydalı

bilgiler geliştirmeyi başardık. Günlük organizasyon,

odak gruplarla birlikte uzmanların proje dışındaki

aracılık ve sunumlarının gidişatını değiştirmiştir. Her

grupta, farklı ulusal gerçeklikleri tartışmalara

entegre edebilmek için her bir ortaktan en az bir

kişi katılım sağlamıştır.



MIGRANTECH Haber Bülteni

İlk gün Anderlecht belediye meclisi üyesi Julien Milquet'in konuşmasıyla
başladı. Projenin ve seminerin hedeflerini tartıştık. "Anahtar kavramlar"
üzerine yapılan ilk etkinlik, "göçmen", "mülteci", "istihdam" vb. kelimeler
hakkında ortak bir anlayışa ulaşmamızı sağladı. Anket sonuçlarına ilişkin
sunum tanımlanan ihtiyaçlara dayanarak e-modülleri geliştirmemize
yardımcı oldu. Sonunda birbirimizi daha iyi tanımak için kültürler arası bir
akşamda kaynaştık.
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Bir sonraki günü tavsiyeler ve yaygınlaştırma etkinlikleri için ayırdık. Her
ülke, modüllerin içeriğini ve metodolojisini geliştirmek için kendi ulusal
tavsiyelerini paylaştı. Çıktılarımızı yaymanın yolları üzerine beyin fırtınası
oldukça etkili oldu. Öğleden sonra, İyi uygulamanın analizi ve
değerlendirmesinin ilk bölümüne başladık. Bu tür seminerlerin
düzenlenmesi, diğer ülkelerdeki insanların deneyimi ve çalışmalarını
paylaşması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca RRBF'den bir muhabirin
toplantımızı ziyaret etmesi bizim için gurur vericiydi.

3.gün Familles du Monde asbl grubunun geçiş süreçleriyle ilgili araçları
tanıtmasıyla başladı. Üzerinde düşünmemize ve göçle ilgili zor, bilinmeyen veya
beklenmedik durumlarda nasıl tepki vereceğimiz konusunda farkındalık
yaratmamıza imkan tanıdı. Bu etkinlik, proje için koçluk yetkinliklerimizi ve
programın diğer noktalarını nasıl geliştireceğimize dair farklı bakış açıları
sunulmasına olanak verdi. Günü dijital iyi uygulamalara odaklanarak
tamamladık. Bu üç gün, birçok yeni araç ve fikir sayesinde epey yoğun geçti!

4. Gün, o zamana kadar gerçekleştirilen tüm çalışmaları çerçevelemekle geçti.
AMSED, MIGRANTECH e-modülleri için kullanılacak platformu tanıttı. Böylece
modüllerin temellerini ve kullanımlarını öğrenmekle birlikte, modülleri projemizin
ihtiyaçlarına nasıl uyarlayabileceğimizi tartıştık. Ardından oluşturacağımız 40 e-
modülün bir listesini oluşturmak için uzun ve yoğun bir beyin fırtınası yaptık. Bu
aktivite dahilinde son gün yaptığımız tüm diğer odak gruplarını ve fikirleri
hesaba katmak, tüm bilgileri çıktılarımıza uyarlamak ve filtreleme görevlerini
tamamladık.

Tartışmamız gereken son nokta sertifika konusuydu: Katılımcılara “Modüllerimiz
için nasıl ve hangi sertifikanın en iyi olduğunu düşünüyoruz?” sorusunu yönelttik.
Ayrıca eve döndüğünüzde bilgileri paylaşmak ve e-modülleri birlikte oluşturmaya
devam edebilmek için çevrimiçi bir tartışma grubu oluşturarak Moodle üzerinde
hızlı bir uygulama yaptık. Sonunda tüm haftayı önce bireysel sonra grup olarak
yansıtan bir değerlendirme toplantısı yaptık. 5.günü tüm katılımcılara
sertifikalarını takdim ederek, kapanışı yaptık.
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