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VET VOICES mültecilere ve diğer 

göçmenlere Avrupa mesleki eğitim ve 

öğretiminin kapısını açacaktır. 

Göçmenler genellikle Avrupa eğitim 

sistemlerine çok az bilgi veya yönlendirme ile 

girerler. Araçlar ve kaynaklar mevcuttur, ancak 

bulunması ve kullanılması zordur. 

VET VOICES bu boşluğu dolduracaktır. 

Geliştirilmiş tek bir uygulama ile mültecileri ve 

diğer göçmenleri ilgi alanlarını değerlendirme, 

meslekleri keşfetme, bir izleme listesi 

oluşturma, profesyonellerle ağ oluşturma ve 

ilgili alanlarda başarılı olmuş diğer göçmenlerin 

kısa videolarını izleme konusunda 

güçlendirecektir. 

PROJE HEDEFLERİ 

 

 

MOTİVE ETMEK İş arayan mültecileri, ilgilendikleri alanlarda başarılı olmuş 

kişilerin videolarıyla motive etmek.

GÜÇLENDİRMEK Kullanıcıları, ESCO'ya bağlı, kullanıcı dostu bir uygulama 

içinde kendi ilgi alanlarını ve becerilerini hızlı ve kolay bir şekilde 

değerlendirmeleri için güçlendirmek.

İLETİŞİM SAĞLAMAK kullanıcıların izleme listelerine göz atabilecekleri ve 

sonraki adımda onlara yardımcı olabilecek mesleki eğitim uzmanlarıyla 

iletişimini sağlamak.

BİLGİLENDİRMEK Mesleki Eğitim ve Öğretim uzmanlarını ülkelerinde 

mültecilerin ve diğer iş arayan göçmenlerin karşılaştığı temel koşullar hakkında 

bilgilendirmek.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  
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Avrupa'ya mülteci göçü, mesleki eğitim ve öğretim sistemleri için hem fırsatlar hem de 

zorluklar ortaya koymaktadır. Fırsat tarafında, motivasyonu yüksek bireylerin akını, 

işgücüne ve özellikle talebi karşılamakta güçlük çeken sektörlere destek sağlayabilir. 

Zorluk tarafında, mülteciler genellikle ev sahibi ülke işgücü piyasalarına oryantasyon 

olmadan ve hatta mevcut Mesleki Eğitim ve Öğretim türleri ve kariyer yollarına ilişkin 

temel bir kavram olmadan girerler. 

VET VOICES, mültecilere ve diğer göçmenlere Avrupa mesleki eğitim ve öğretiminin 

kapılarını açmayı amaçlayan bir ERASMUS+ Stratejik Ortaklığıdır. Proje Aralık 2021'de 

başlamıştır ve Mayıs 2023'te sona erecektir. 

Projenin ana çıktısı, mesleki oryantasyon yolculuğunun ilk birkaç adımında kullanıcılara 

rehberlik eden çok dilli bir mobil uygulama olacaktır: 

• İlk olarak, kullanıcılar bir mesleki ilgi öz testi yapacaklar ve bu testte, meslekle 

ilgili belirli becerileri ve görevleri bir ilgi ölçeğinde sıralamaları istenecektir. Test, 

kullanım kolaylığı ve verimlilik için tasarlanmıştır ve European 

Skills/Competencies, Qualifications, and Occupations API den faydalanmıştır. 

• Sonuçlara dayalı olarak araç, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun ve yerel işgücü 

piyasası ihtiyaçlarıyla ilgili olan Mesleki Eğitim ve Öğretim ve kariyer seçeneklerini 

önerecektir. 

• Bu seçenekleri keşfederken, kullanıcılar bir izleme listesi oluşturup kaydedebilir. 

• İsteğe bağlı bir kayıttan sonra, kullanıcılar izleme listelerini ve kişisel bilgilerini 

kendi bölgelerindeki bir mesleki eğitim ve öğretim merkezine veya bir sonraki 

adıma geçmelerine yardımcı olabilecek bir uzmana gönderebilecekler. 

• Paralel olarak, kullanıcılar uygulamayı, ilgilendikleri alanlara benzer alanlarda 

Mesleki Eğitim ve Öğretimi tamamlayan diğer üçüncü ülke vatandaşlarıyla yapılan 

motivasyonel video röportajları izlemek için kullanabilecekler. 

Proje web sitesinde ayrıca, mülteci göçmenlerin karşı karşıya olduğu koşullar ve 

göçmenlerin Mesleki Eğitim ve Öğretime yönelik tutumları hakkında paydaşlara yönelik 

bir rapor da yer alacaktır. 

VET Voices, Almanya'nın Berlin kentindeki SINUS-Institute tarafından koordine 

edilmektedir. Konsorsiyum, dört ortağın uzmanlığından yararlanmaktadır: 

• Infalia (https://infalia.eu/) mesleki ilgi testini tasarlayacaktır 

• Método (https://metodoformacion.com/) mobil uygulamayı geliştirecektir 

• 21st Century Educators’ Association (https://21yyegitimder.org.tr/)  

paydaş raporunu oluşturacaktır 

• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (https://www.vhs-cham.de/) 

Tasarım süreci boyunca mesleki eğitim ve öğretim profesyonel girdisi 

sağlayacaktır 

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  
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