
Göç ve sığınmacılar bugün Avrupa için büyük bir zorluktur. Göçmenlerin entegrasyonu ve mülteci akışları, Avrupa'da

tartışmaların konusu haline geldi.MIGRANTECH projesinin çıkış noktası göçmenlerin ve mültecilerin eğitim ve

istihdamı kolaylaştıracak bir olarak dijital kuluçka projesi hazırlamaktır. Migrantech, göçmenlere ve/veya mültecilere

karşı ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunur, toplum ile göçmen/ mülteci topluluklarını bir arada yaşamaya teşvik

eder ve eğitim- öğretimi sosyal uyum ve entegrasyon süreçlerinin desteklenmesinde kilit bir unsur olarak üstlenir.

Bunlara ek olarak göçmenler ve mültecilerle çalışan profesyonellere sosyo-profesyonel katılımlarını kolaylaştırmak

için kişiye özel e-öğrenme araçları ve yöntemleri sağlamak, işletmeler ve işverenler/şirketler tarafından aranan en

uygun bilgi, tutum ve temel yeterliliklere yönelik ihtiyaçları anlamaya çalışır. MIGRANTECH eğitimcilerin ve

profesyonellerin bilgilerini genişletmelerine ve uyarlamalarına ve hedef kitlelerini işgücü piyasasına daha yakın hale

getirmek için beceriler geliştirmelerine olanak sağlayacaktır. Bu amaçlara uygun olarak işgücü piyasası için önemli

olarak tanımlanan temel yetkinlikler çerçevesinde toplamda 40 modülden oluşan bir eğitim seti tasarlanmaktadır.

MIGRANTECH
Haber Bülteni

MIGRAN  TECH   İÇERİĞİ

Zaman yönetimi, dakiklik ve doğruluk

Öğrenme kapasitesi, adaptasyon ve özerklik

Kendi hatalarını kabul etme yeteneği

Kişilerarası, Kültürlerarası, Sosyal ve Sivil Beceriler

İletişim yetenekleri

Problem çözme

Görev organizasyonunda ayrıntılara ve özerkliğe dikkat

Ana dilde iletişim

Stres Yönetimi

Mantıksal akıl yürütme

hafıza becerileri

Kritik düşünce

Dijital ve bilgisayar becerileri

Girişimcilik ve inisiyatif

Mekansal yönelim

Yabancı dillerde iletişim

Stratejik planlama

Matematiksel beceriler ve bilimdeki temel beceriler ve...

Kültürel ifade

 



MIGRANTECH Haber Bülteni

Veri analizi için anket yapılmış ve tüm ortak ülkelerdeki üç ana hedef gruba dağıtılmıştır. 
Metodoloji

Bu çalışmadan herhangi bir sonuca varmadan önce, bu verilerin, hedef grupların mevcut durumlarını
betimlemek ve olası eğilimlere farkındalık getirmenin bu raporun birincil amacına hizmet ettiğinin altını
çizmek önemlidir. Bu verilerden elde edilen tüm sonuçlar, spekülasyon ve olası eğilimler olarak ortaya
çıkmaktadır.

Anketimizin sonuçlarına göre, göçmen ve mültecilerin büyük bir kısmı iş ararken "yeterli iş imkanlarına
sahip olamamanın" büyük bir sorun olduğunu belirtmektedirler (şekil 4). Zayıf bir ağ, dil engeli ve bilgi
eksikliği de çok büyük engeller olmamasına rağmen engel olarak belirtilmiştir. Öte yandan, hedef
grubun en az bahsettiği motivasyon eksikliğinin bir engel olmadığı görünmektedir. 

Ek olarak, bu çalışma ile göçmen ve mülteci entegrasyonu için temel yeterliliklerde hedef gruplar
arasında uyum olduğunu görmekteyiz. Sunulan tüm yetkinlikler, tümü ortalamanın üzerinde önem
derecesinde derecelendirildiği için işgücü piyasasında önemli olarak kabul edilmektedir. Önem
sıralamasına göre yetkinlikler grafikte gösterilmiştir. (şekil 5)

Bu bulgu özellikle yeterlilik eğitimi için e-modüllerin oluşturulmasında, sonraki iş paketlerinin
geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Tüm bu yetkinlikler sosyal beceriler olduğu için eğitim ve deneyim
yoluyla uygulanabileceğini de belirtmekte fayda var. Bu nedenle, bir yetişkin eğitim platformuna dahil
edilmeleri, göçmen ve mültecilerin işgücü entegrasyonunu teşvik etme projesinin amacı ile yakından
ilişkilidir. MIGRANTECH'in bulguları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, katılımcıların ana
dillerinde ve İngilizce olarak sunulan ulusötesi raporu göz atabilirsiniz. 

Çalışma Sonuçları

Hedef gruplar

Göçmenler ve/veya
Mülteciler

Göçmenlere ve/veya
Mültecilere istihdam 
sağlayan işverenler

VET Uzmanları


