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Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun 
desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın 
[iletişim] yalnızca yazarın görüşlerini 
yansıtmaktadır ve Komisyon, burada yer 
alan bilgilerin herhangi bir şekilde 
kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 

 

5.Bülten – Uygulama Sonuçları  

 

“Göçmenler için Beceri Geliştirme” projesinin son aylarında, Fransa, 
Yunanistan, Kıbrıs, Portekiz, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye'den 
ortaklar ulusal pilot çalışmalarına son vermekte ve proje araçlarını ve 
çevrimiçi platformu test etmekteydiler. Temel amaç, Avrupa'da daha 
yüksek iş pozisyonlarına ulaşmayı veya ekonomik ve sosyal 
bütünleşmeyi teşvik etmek için göçmenleri becerilerle donatmak ve 
onları güçlendirmek için öğretmenlerin, eğitmenlerin ve danışmanların 
güçlendirilmesiydi.  

Pandemi sırasında bile konsorsiyum görevlerini başarıyla 
tamamlamayı başarmışlardır. 

Fransa: 
 
ITG, Şubat 2020'de pilot uygulama oturumunu gerçekleştirmiştir. 
Bu pilot uygulama ve deney etkinliği, 4 göçmen işçiyi ve 
göçmenlerin eğitiminden ve desteklenmesinden sorumlu 6 uzmanı 
bir araya getirmiştir. Bu uygulamada, katılımcılar beklentilerini 
belirtmiştir ve ortaklık tarafından yapılan çalışmalardan 
memnuniyetlerini derecelendirmişlerdir. Katılımcılar içeriklerin 
Fransızca olarak sunulmasını ve dokümanların oldukça detaylı ve 
kullanışlı olmasını gerçekten çok beğenmiş ve takdir etmişlerdir.
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İspanya: 
 
SSF, projenin profesyoneller ve göçmenler için geliştirdiği ürünlerle 
ilgili iki pilot oturum gerçekleştirmiştir. 30'dan fazla profesyonel ve 
15 göçmen katılımcının geri bildirimleri çok olumlu olmuştur. Sunulan 
araçlar ve faaliyetler her iki grup için de çok yararlı ve pratik olarak 
değerlendirilmiştir. 
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Portugal: 

Kıbrıs: 
 İster yüz yüze ister çevrimiçi olsun, pilot oturumlar çok başarılı 
olmuştur! Hem eğitmenler hem de göçmenler proje faaliyetlerinden 
zevk almış, ekip çalışması ve stres yönetimi gibi beceriler geliştirmiş 

ve göçmenlerin 
eğitim ve işgücü 

piyasasına 
entegrasyonu için 
deneyim, fikir ve 

önerilerini 
paylaşmışlardır. 
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Haziran 2020'de COVID-19 karantinası sırasında Mindshift, 10 
profesyonelin yer aldığı bir ZOOM etkinliği düzenlemiştir. Bu çevrimiçi 

pilot çalışma oturumu çok ilginç geçmiş ve projenin çıktılarının harici 
olarak doğrulanmasının yanı sıra, katılımcıların yeterliliklerinin 
geliştirilmesindeki deneyimlerini paylaşma fırsatı bulmuşlardır. 
Sonraki adımlar olarak, Portekiz'de bir emsal çarpan etkisinin 
gerçekleşmesi beklenmektedir.   
 

Yunanistan: 
 

IASIS STK, hem profesyonellerle hem de göçmenlerle başarılı pilot 
oturumları gerçekleştirmiş ve çok olumlu geri bildirimler almıştır: 
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Kyriaki, eğitimin sonunda “eğitim modülleri, işimde farklı yönler için 
faydalı olacak geniş bir tematik alan yelpazesini kapsıyordu” demiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan: 
 

6 Bulgar kariyer uygulayıcısı, 19 Aralık 2019'da pilot öncesi bir oturum 
için bir araya gelmiştir. Bu süreç için interaktif yüz yüze çalıştaylar 
tasarlanmış ve düzenlenmiştir. Gerçek pilot uygulama Covid-19'dan 
etkilenmiş ve asıl pilot aşaması çevrimiçi modda düzenlenerek 
esneklik ve uyarlanabilirlik konularının gerçek ortamda 
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uygulanmasıyla başlamıştır. Pilot uygulama, biri Nisan ve diğeri 
Temmuz'da olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. 12 
profesyonel projenin entelektüel çıktılarını uygulamış ve bunların 
pratikliğini, kullanışlılığını ve profesyonel tasarımını çok takdir 
etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

Türkiye: 

Pilot çalışma oturumlarından sonra BAU, çarpan etkinliği olarak bir 
web semineri düzenlemiştir. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından 
eğitmenler, danışmanlar, öğrenciler ve öğretmenler katılmıştır. 
Seminerde Endüstri 4.0 sırasında çalışma hayatı ve pandemi altındaki 
dünya tartışılmıştır. Katılımcılar ayrıca çapraz Proje çıktıları hakkında 
derinlemesine bilgi almışlardır. Geri bildirimler çok olumlu olmuş ve 
katılımcılar içeriği kullanmak için çok hevesli olduklarını iletmişlerdir.. 
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