
 Bu proje, girişimci becerilerini geliştirerek 

göçmenlerin ve mültecilerin sosyal içeriklerini 

teşvik etmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır. 

Genellikle dışlanma riski altında olan hedef grup, 

Avrupa işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuy-

or, ancak aynı zamanda girişimci olarak yerel 

ekonomiler için daha fazla gelişmenin de itici gücü 

olabilir. 

Bu nedenle, projenin öncelikli hedefi, belirli eğitim 

kursları, çok dilli rehberler ve diğer önemli araçlar 

yoluyla, MEÖ yeterliliklerini teşvik etmek ve 

geliştirmek. 

Bu zorlu yolda REUERHC, Kopenhag sürecinde 

mesleki eğitim ve öğretim alanında kurulan 

uluslararası işbirliğinin stratejik hedeflerini takip 

eder ve Avrupa 2020 stratejisinin kılavuzlarını 

takip eder. 

Fikir: 

Kapsayıcı Mesleki 

Egitim 

Öğrencilerin mesleki 

yeterliliklerini 

güçlendirmek için 

katılımcı bir yaklaşım 

 

UNIVERSITA CA’FOSCARI 

VENEZIA 

http://www.unive.it 

 
EURO-NET 

http://www.synergy-net.info  

 
S.C. PREDICT CSD CONSULTING 

S.R.L. 

http://www.predictconsulting.ro  

 
Pro IFALL AB 

http://www.proifall.se  

 
CROSSING BORDERS 

http://www.crossingborders.dk  

 
KIRSEHIR VALILIGI 

http://www.kirsehir.gov.tr  
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Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse 

edildi. Bu İletişim, sadece yazarın görüşlerini yansıtır 

ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir 

şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. 



Mülteci ve göç krizlerini yönetmek, Avrupa gündemi-

nin en üstünde yer alıyor. İhtiyacı olan insanlara 

destek ve koruma sağlamak, özellikle şu anda 65 

milyondan fazla insanın mülteciler, sığınmacılar veya 

ülke içinde yerlerinden edilmiş kişiler olarak dünya 

genelinde zorla yerinden edilmesine neden olan bir 

zorluktur. Çatışmalar ve krizler acil bir tetikleyicidir; 

Bununla birlikte, göç mücadelesinin daha derin 

kökleri vardır: sosyal eşitsizlikler, iklim değişikliği ve 

demografiklerin altında yatan eğilimlerin hepsi dünya 

çapındaki uluslararası göçmenlerin rekor sayılarında 

rol oynamaktadır. 

AB kurumları, göçmenlerin sosyal ve ekonomik ente-

grasyonunu gelişimi ve insan sermayesi için çok 

önemli bir faktör olarak kabul ederken, göçle birlikte 

kopyalanırken ülkelerin ve bölgelerin yenilikçi perfor-

manslarında önemli bir anahtardır. 

Araştırmalar ayrıca göçmenlerin insan sermayesi ve 

bireysel becerilerinin ev sahibi ülkelerde önemli 

gelişme ve inovasyon kaynakları olduğunu 

göstermiştir (SERC, 2011). 

Öte yandan, beceri uyumsuzlukları işsizliğe katkıda 

bulunabilir ve üretkenliği ve rekabetçiliği azaltabilir. 

Bu, çeşitli şekillerde görülebilir, örneğin: beceri eksi-

kliği veya beceri boşlukları. Nitelikler, bilgi ve becer-

ilerin iş gereksinimlerini aştığı durumlarda da uygu-

lanabilir. Avrupa’da, çoğu zaman “dikey 

uyumsuzluğu” denilen, yani eğitim seviyelerinin mes-

leklerin gerekliliklerinden yüksek olduğu durumlarda, 

çoğu göçmen işçinin durumu budur. 

* Ortak kuruluşlar arasındaki motivasyonu güçlendirmek 

* ortak için işbirliğini, iletişimi ve deneyimi güçlendirmek 

* çevrimiçi eğitim için motivasyonu artırmak 

* Kültürlerarası işbirliğine katkıda bulunmak 

* örgün, yaygın ve yaygın eğitim geliştirme 

* organizasyonların yönetimini geliştirmek 

* yeni iş fırsatları ve yeni işletmeler yaratın 

* sosyal bütünleşmeyi ve hoşgörüyü teşvik etmek 

* Göçmenler ve mülteciler için Avrupa kabul değerlerini 

güçlendirmek 
* Topluluklardaki en savunmasız insanlara yönelik müda-

haleleri artırmak 

* Göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçları konusunda toplu-

luk bilincini geliştirmek. 

 

Göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonunu desteklemek 

 

Onlara eğitim fırsatları verin 

 

Özerk şirketler geliştirmelerine yardımcı olun 

 

Kültürel gelişimini çeşitli ürünlerle yönlendirin 

www.reuerhc.eu 

Sn. Dede Yunus SENBAY 
Kırşehir Valiliği 

Proje sorumlusu 

Tel: Tel.: (+90) 505 7798019 
 

Email: ysenbay@yahoo.com 

 

ILETISIM 

NEDIR? NEDEN? NASIL? 

Meslektaşları BT teknikleri gibi yeni beceriler konusunda 

eğitme yeteneği olan proje, 4 farklı entelektüel çıktı 

geliştirmeyi ve 5 uluslararası proje toplantısı, 1 ortak perso-

nel eğitim etkinliği, 6 çoğaltıcı etkinlik ve planlanan faali-

yetlere uygun geniş bir yayılma kampanyası düzenlemeyi 

amaçlamaktadır. proje logosu, web sitesi, 4 bülten, projenin 

Facebook sayfası, Facebook grubu, konferanslar ve basın 

bültenleri, AK'nin çabalarını teşvik etmek için bir video spotu, 

en iyi uygulamaların bir kitabı, çok kültürlü festivallerin ve 

halk seminerlerinin ve tartışmalarının düzenlenmesi vb. ) 

Proje Erasmus + yayma platformlarının kullanılmasını da ön-

görmektedir. günlük çalışma pratiklerini iyileştirmek ve yeni 

inovasyonlar yapmak 

 

Projemiz ortaklarla birlikte 4 entelektüel çıktı 

gerçekleştirecek. 

 

Toplam proje süresi 27 aydır. 

 


