
Tüm eşleştirme prosedüründe görüldüğü
gibi, öğrenicilerin "dil" başlığı altında  ev
sahibi ülkenin dilini bilmesi, eğitmenlerin ise  
bu beceriye sahip olmaları gerekmektedir.

 Bu ihtiyacın temel nedeni, öğrenenin
eğitim, sosyal ve ekonomik hayata katılımda
ev sahibi ülkenin dilini bilmemekten
kaynaklanan dezavantajlarla karşılaşması
veya karşılaşacağını düşünmesidir.

Genel olarak yumuşak becerilerde
öğrenenlerin ihtiyaçları incelendiğinde,
öğrenme süreçlerine aktif olarak
katılabilmeleri ve kendilerini alanlarında
hissedebilmeleri için öğretenlerin anlayışlı,
empatik, ilgili, sabırlı, destekleyici ve motive
edici bireyler olmaları gerekmektedir. Bu
bağlamda öğrenenlerin mesleki becerilerin
yanı sıra “yumuşak becerilere” sahip
eğitmenlere ihtiyaç duydukları
görülmektedir.

Eşleştirme tablosu sonucunda eğiticilerin
yumuşak becerilere sahip oldukları
görülmektedir.

Göçmenler eğitim gördükleri alanda hem
kendilerini geliştirmeyi hem de ekonomik ve
sosyal hayata katılmayı hedeflemektedir. Bu
nedenle mesleki ve kişisel yaşamda faydalı
olacak becerilere ihtiyaç duymakadırlar. 

Bu nedenle yaratıcılık, eleştirel düşünme,
takım çalışması, karar verme, iletişim gibi
becerilerin kazanılması ve kullanılmasında
eğiticilerin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

Nitelikli eğitim, öğrenenlerin ihtiyaçlarının
bilinmesi, bu ihtiyaçların uzman eğitmenler
tarafından karşılanması ve desteklenmesi ile
mümkündür. Eğiticilerin yetiştirilmesi yoluyla
eğiticilerin beceri ve donanımlarının
desteklenmesi ve geliştirilmesi, toplumun
kişisel ve mesleki alanlarda daha donanımlı
bireyler yetiştirmesini sağlamaktadır.

İ P U C U !

Eğitim kursu müfredat
tasarımı

Modül 1 - Kültür ve Çeşitlilik
Modül 2 - Haklar, Görevler ve Vatandaşlık
Modül 3 - Diller
Modül 4 - Dijital Deneyimler
Modül 5 - Yaşam Becerileri
Modül 6 - Güçlendirme ve Koçluk

VIEWS konsorsiyumu, aşağıdakileri içeren 6
eğitim modülü oluşturmaya
odaklanmaktadır:

e-Öğrenim ortamı, göçmenlerin dahil
edilmesi alanında Mesleki Eğitim ve Öğretim
eğitmenlerinin ve öğretmenlerinin esnek
öğrenme yollarını artırmak için diğer sosyal
öğrenme platformlarıyla entegre edilecektir.

www.viewsproject.eu

İlerlememizden

haberdar olmak için

bizi takip ediniz

Web veritabanı oluşturma

VIEWS OER Deposu, eğitmenlerin ihtiyaçları
ile ilgili tematik alanlarda düzenlenecek ve
Matris sonuçlarına uygun olacaktır.

Mevcut kaynaklara Avrupa çapında genel bir
bakış sunacak, bu nedenle İngilizce kaynaklar
ve ortak Ülkelerin dillerinde kaynaklar
içerecektir.
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Ortaklık

Matrisin Sonuçları - Beceri
Eşleşmesi
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Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı
anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

 


