
MIGRANTECH
Haber Bülteni

MigranTech platformu,

ağırlıklı olarak Avrupa ve

Türkiye'de yaşayan

göçmenler ve mülteciler için

tasarlanmış 40 e-modülden

oluşacaktır. Elbette e-

modüllerin çoğu daha iyi bir

iş arayan herhangi bir

göçmen/mülteci için hizmet

verecek şekilde

tasarlanmıştır. 

Platform, sadece göçmenler

ve mülteciler için değil, aynı

zamanda mültecilerle

çalışan profesyoneller için

öğrenme ve istihdam

seviyelerini desteklemek

için e-öğrenme araçları ve

yöntemleri sağlamaktadır.

Mültecilere yönelik

ayrımcılığın azaltılmasına

katkıda bulunmayı ve

mültecilerin sosyal ve

profesyonel olarak topluma

dahil edilmesine yardımcı

olmayı umuyoruz. Projenin

hedef grubu

göçmenler/mülteciler,

şirketler, işverenler ve

entegrasyon uzmanlarını

kapsamaktadır.

 

E-modüllerimiz Hakkında
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1-İŞ DİLİ

Bu modül, öğrencilerin iş dili için gerekli kelime dağarcığı
hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. Çalışma
alanı ve genel olarak profesyonel yaşam içindeki
entegrasyonlarını kolaylaştırır. Bu e-modülde
detaylandırılan ana konular şunlardır:

1-İşletmede Kullanılan Terimler
2- İş Hayatında Selamlar

3- İş arkadaşlarıyla etkileşim
4- Toplantıya Katılmak

5- İş İletişimi
6- İş Seyahatine Çıkmak

7- Sunum Yapmak

2-İŞ FIRSATLARI İÇİN NASIL

ARAMA YAPILIR

Bu modül, öğrencilerin iş arama yöntemleri hakkında
daha fazla bilgi edinmelerini sağlar. İş bulmanız için
geçen süre sektörünüze, bulunduğunuz yere ve
deneyim seviyenize bağlı olarak değişebilir. Ancak
aramayı daha yapıcı hale getirmenin bazı yolları var.
Bu e-modülde geliştirilen konulardan bazıları
şunlardır:

1-Ağ kurmayı öğrenin.
2- Çevrimiçi iş sitelerinde arama yapın.

3. Profesyonel bir ağda iş arama.
4. Bir avukat bulun ve yerleştirme ajanslarıyla çalışın.

3-İŞ GÖRÜŞMELERİNE HAZIRLIK

Bu e-modül, öğrencileri iş görüşmesine, sizin ve
potansiyel bir işverenin bilgi alışverişinde bulunduğu
bire bir görüşme olarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
İş görüşmesinin başarısına katkıda bulunan en
önemli bileşenleri öğrencilere sağlar.
Bu e-modülde geliştirilen konulardan bazıları
şunlardır:

1- İş tanımının gözden geçirilmesi
2- Mülakata yolculuğunuzu planlamak

3- Ortak iş görüşmesi sorularına nasıl cevap verilir
 4- Şirketi iyice araştırın

5- Ne giyeceğinizi düşünün
6- İşveren için kendi sorularınızı hazırlamak

7-İşveren ile takip 
8-Oyunlar, röportaj örnekleri, maket röportajlar ve rol

oynamalar.



5-EV SAHİBİ ÜLKENİN SOSYAL

KURALLARINA UYMAK

Bu e-modül, yaygın olarak kültür olarak bilinen şeyi yaratan farklı
kavramlar arasındaki farklılıkları netleştirmeyi amaçlar. Ev sahibi
ülkenin sosyal kodlarına saygı duymanın ve başka bir ülkede
yaşarken herhangi bir davranış hatasından kaçınmanın büyük
önemine dikkat çekmek için her bir bileşeni tanımlar.
Bu e-modülde “geliştirilen konulardan bazıları:

1-Sosyal kod nedir?
2-Sosyal kodları anlamak neden önemlidir?
3-Değerlerin ve normların toplumdaki rolleri

4-Eylem “yönetimi” olarak sosyal kod
5-Savunmasız kişiler için bir savunucu olarak sosyal kod 

6-Topluluk Üyeleri için Birleştirici Bir Araç olarak Sosyal kodlar 
7-Ev sahibi ülkenin normları ve görgü kuralları hakkında ayrıntılı bilgi

8-Sözsüz iletişim türleri 
9- İşaretleri değerlendirme
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4-CV HAZIRLAMA

 Bu e-modül, öğrencinin CV kavramını tanımasına yardımcı
olacaktır. Öğrenciye özgeçmiş yazarken dikkat etmesi

gereken unsurları, uygunluğunu ortaya koyarak, aradığı
pozisyonlara uygun olduğuna firmaları nasıl ikna

edebileceğini sağlayacaktır. Bu e-modülde geliştirilen
konulardan bazıları şunlardır: 

1-CV nedir?
2-CV yazarken yapılan yaygın hatalar.

3-CV şablonları
4-Videolar.

6-ÇALIŞAN VE İŞVERENİN ÇALIŞMA

HAYATINDA HAK VE GÖREVLERİ

Bu e-modül, katılımcıların “güvenli olma hakları” ve ayrıca
“saygılı çalışma koşulları” hakkında daha fazla bilgi edinmelerini
sağlar. İşyeri ortamı politikalarını bilmeyi, başkalarına saygılı
davranmayı ve gözlemlenen ihlalleri bildirmeyi içerir.
“Avrupa iş hukuku: haklar/görevler”, hem çalışanların hem de
işverenlerin sorumluluklarını öğrenirler. Bu e-modülde
detaylandırılan ana başlıklar şunlardır:

1- İş hukuku nedir?
 2- Nasıl çalışır?

3- Çalışma Koşulları
4- Beyan edilmemiş çalışma

5- .AB dışı göçmenlerin dahil edilmesi
6-İş yerinde ayrımcılıkla nasıl mücadele edilir?


