Migrapreneurs IO5 – Özet
Bu Kılavuz, vasıflı göçmenlerin mesleki eğitim ve öğretim hizmetlerine erişimde
karşılaştıkları zorlukları vurgulamak ve vasıflı göçmenlerle birlikle çalışabilmek için iyi
uygulamalar önermek amacıyla Erasmus Plus programı tarafından finanse edilen
Migareprenus Projesi kapsamında edinilen bilgi ve deneyimler bir araya getirilerek
geliştirilmiştir.
Migrapreneurs Projesi, vasıflı göçmenlerin eğitimlerine ve niteliklerine uygun bir iş
bulurken karşılaştıkları zorlukları belirlemek için 3 yıldır çalışmaktadır. Göçmenlerin
bu zorlukların üstesinden gelmelerine girişimcilik projelerinin yardımıyla ya da
istihdam edilebilirlik oranını arttırmak için kurumsal girişimci olma yoluyla yardımcı
olmak amacıyla onlara yönelik bir eğitim programı geliştirilmiştir.
Bu Kılavuz, 2019 yazında sona erecek olan Migrapreneurs Projesi sürecinde edinilen
bilgileri kullanarak ortak ülkelerdeki deneyimleri bu alanda çalışan kişilere
aktarmaktadır. Kılavuz özellikle kamu kurumları, mesleki eğitim kurumları ve
göçmenlere yönelik eğitimler verip bu eğitimleri geliştirmek isteyen kuruluşlara
ulaşmayı hedeflemektedir.
Avrupa’daki vasıflı göçmen işçilerin niteliklerinin altındaki işlerde çalışıyor olma
ihtimali yerel işçilere göre daha yüksektir. Ev sahibi ülkeler vasıflı göçmenlerin
niteliksiz işlerde çalışmasına izin vererek performans, inovasyon ve mesleki bilgi gibi
avantajlardan mahrum kalmaktadır. Bu durum aynı zamanda işsizlik oranlarını
arttırırken verimlilik ve rekabet avantajında düşüşe neden olmaktadır.
Bu zorluğun üstesinden gelebilmek için Avrupa Komisyonu, Avrupa’daki rekabet
yeteneğini ve büyümeyi destekleyebilecek temel yeterliliklerden biri olarak girişimciliği
desteklemektedir. Bu kapsamda Migrapreneurs Projesi de vasıflı göçmenlerin Avrupa
ekonomisine katkıda bulunma potansiyelini teşvik etmeyi ve göçmenlerin girişimcilik
ve/veya kurumsal girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı
amaçlamaktadır.
Kamu kurumları ve mesleki eğitim kurumları bu kılavuz yardımıyla göçmenlerin
girişimcilik eğitimlerine erişimde karşılaştıkları temel zorlukları da öğreneceklerdir. Şu
anda Migrapreneurs e-öğrenme platformunda erişebilir olan girişimcilik eğitimi,
herkese açıktır ve yalnızca ev sahibi ülkelerinde iş kurma süreçleri ve yasal gereklilikler
hakkında daha az bilgiye sahip oldukları için işe en başında dezavantajlı olarak başlayan
ve yeni girişimlere destek veren kişi/kuruluşlara daha az erişime sahip olan göçmenler
için tasarlanmamıştır.
Göçmenler, yeni bir iş kurarken nereden yardım alacaklarına dair şu anda sağlanandan
daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ve genellikle eğitim fırsatlarından haberdar
olamadıklarını belirtmektedirler. Göçmenlerin mesleki eğitime erişimde karşılaştıkları
en büyük engel tabi ki dil engelidir ve aynı zamanda geçmişteki eğitimlerinin
doğrulanması ve becerilerinin en sahibi ülkede tanınması ile ilgili sorunlar da
görülmektedir.
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Kılavuz ayrıca göçmenlerle çalışan kişi ve kurumlar için iyi uygulama örnekleri de
vermektedir. Örneğin, What’s App gibi sosyal medya uygulamalarının benzer
durumdaki kişilerle iletişim kurmak ve destek almak için kullanılması, ağ oluşturma
konusunda eğitimler verilmesi veya iş fikirlerini potansiyel yatırımcılara nasıl
sunacaklarının öğretilmesi gibi.
Bu Kılavuzda yetişkin eğitimine yönelik olarak ‘pedagojik’ yaklaşım yerine ‘andragojik’
yaklaşım kullanılması önerilmektedir. Bunun nedeni, andragojik yaklaşımda
eğitmenlerin katılımcıların bilgi ve deneyimlerini ölçerek takdir etmesi ve geliştirmeye
çalışması; onları sadece anlatarak değil karşılıklı iletişim kurarak öğrenme sürecine
dahil etmesidir.
Kamu kurumları ve mesleki eğitim kuruluşları için temel öneriler;






Girişimcilik alanında göçmenlerin spesifik ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran
eğitim ve destek programları geliştirilmesi (örneğin dil desteği, iş kültürü, ağ
oluşturma vb.)
Mevcut ve yeni mesleki eğitim programlarının göçmenlere (özellikle ulaşılması
zor olanlara) duyurulmasının sağlanması
Vasıflı göçmenlerin eğitim, bilgi ve becerilerinin tanınmasını sağlamak için bir
geçerlilik sistemi geliştirilmesi
Göçmenlerin her gün topluma yaptığı ve yapabileceği olumlu katkıları göstermek
için çeşitli yollar geliştirilmesi.
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