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Genç Göçmenlerle Çalışan Uzmanlar için Çevrimiçi Kurslar (Yüksek Lisans Düzeyinde, 4 × 6
ECTS)
Ocak–Mayıs 2020 arasında 4 ders gerçekleştirilmiştir:
• Ders 1: Avrupa’daki Genç Göçmenlerin ve Refakatsiz Küçüklerin Korunmasına yönelik Yaklaşımların
Uyumlaştırılması
• Ders 2: Küçüklükten Yetişkinliğe Geçiş Dönemindeki Göçmenlerin Eğitim ve Çalışma Hayatındaki
Hakları
• Ders 3: Göçmenler – Refakatsiz Küçükler ve Genç
Yetişkinler için Kabul, Hizmet ve Sağlık Standartları
• Ders 4: Çokkültürlü Toplumlar ve Dinamik Çift Yönlü Bir Süreç olarak Sosyal İçerme
Katılımcı sayıları:

Ders
1
2
3
4
kursa kayıt yaptıran
103 113 109 123
Katılım sertifikası alan
35
31
26
19
ödevleri yapan (AKTS için)
18
13
10
9
Ödevler şu anda değerlendirme sürecinde; tüm ödevler için AKTS kredilerinin resmi olarak verilmesi Eylül
ayının sonunda gerçekleşecektir.
Tüm dersler 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık olacaktır. Kayıt yaptırmak için lütfen support@cisotra.eu
adresine yazınız.
Dersler süresince proje çalışanları ve ders katılımcılarıyla iki interaktif oturum gerçekleştirdik (7 Nisan ve
24 Haziran 2020). Bu oturumlarda:
• Yetişkinliğe geçiş sürecindeki göçmenlerle çalışan
uzmanların yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik
perspektifler sunuldu; alandaki konulara ilişkin yaklaşımlar paylaşıldı ve tartışıldı.
• Derslerin içerik ve yöntemine ilişkin katılımcıların
görüş ve önerileri alındı.
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ML&TIIM 2020 Uluslararası Konferansı 20-22 Mayıs tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilerek projenin yaygınlaştırma çalışması yapıldı
CiSoTRA projesi
• CSIG Taranto ve POU Napoli tarafından hazırlanan, genç göçmenlerin iş piyasasına erişimi konulu
yazılı ve görsel materyaller–İtalya örneği,
• 10 dakikalık tanıtım videosu https://makelearn.
mfdps.si/dissemination-of-european-projects-atmakelearn-tiim-2020/
COVID-19 projemizi nasıl etkiledi?
Projemiz, Covid pandemisinden kısmi olarak etkilendi (örneğin Mayıs ayında Yunanistan’da yapılması
planlanan toplantı iptal edildi; yüzyüze etkinlikler
2020 sonbaharına kadar ertelendi). Ayrıca Avrupa
Birliği’nden projenin 31 Mart 2021’e kadar uzatılması
talebinde bulunuldu.

Gelecek etkinlikler
• Almanya, Yunanistan, İtalya, Slovenya ve Türkiye – Ekim ve Aralık 2020 arası planlanmıştır (Yüz
yüze ya da çevrimiçi): bir ulusal seminer, refakatsiz
küçükler ve genç yetişkinler için iki atölye
• 15–16 Ekim 2020 tarihlerinde Yunanistan’da (Atina)
paydaşlarla birlikte değerlendirme seminerini de
içeren 5. konsorsiyum toplantısı
• 11–13 Şubat 2021 tarihlerinde Türkiye’de (İstanbul)
uluslararası konferansı da içeren 6. konsorsiyum
toplantısı
Etkinliklerle ilgili detaylar için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Tüm etkinlikler ücretsizdir. Ulusal koordinatörlere ulaşmak için: https://cisotra.eu/contacts/

Civil Society for Social Inclusion of Unaccompanied Minors in Transition to Adulthood:
Learning Communities for Shaping Transition Interfaces
http://cisotra.eu • info@cisotra.eu

Proje Hakkında
CiSoTRA projesi, erken yetişkinliğe geçiş döneminde
olan refakatsiz küçüklerin sosyal katılımını (eğitim
yoluyla katılım dahil) teşvik etmek amacıyla yenilikçi
bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor;
hedef grubun gençlik destek ve eğitim sisteminden
yetişkin eğitimi ve istihdam sistemine geçişine olanak
sağlayacak bütüncül destek ağları örmeyi amaçlıyor.
Model Hakkında
Model yetişkinliğe geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri ve genç göçmenleri desteklemek için çalışan
farklı birimler/kurumlar (çeşitli öğrenme toplulukları)
arasındaki bağlantıları güçlendirmek için yenilikçi
ve kapsayıcı bir yaklaşım sunuyor. Böylelikle daha
bütüncül bir yaklaşım mümkün olabilir; daha birleştirici ve daha fazla uyumun olduğu bir topluma katkı
sağlanabilir.
Yetişkinliğe geçiş sürecindeki refakatsiz küçüklerin kapsanmasına yönelik gereklilikler ışığında
hazırlanan modelin bileşenleri:
1. Süreçler. Okullaşma, iş piyasası ve sosyal entegrasyon süreçleri için söz konusu olan gereklilikler
belirleniyor. Bunlar iç içe geçmiş ve karmaşık olabilir.
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3. Paydaşlar. Mülteci gençlerin ve genç göçmenlerin
sosyal entegrasyonu alanında çalışan farklı aktörler
arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin mantığı ortaya
koyuluyor. Aynı zamanda olası etkinliklerin yanı sıra
aktörlerin çeşitliliğinin vurgulanması amacıyla bazı iyi
örnekler paylaşılıyor.
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2. Etkinlikler. Mülteci gençlerin sosyal uyum süreçleriyle ilgili eğitim zinciri ve iş piyasasıyla ilgili girişimlerin türleri ve örnekleri sunuluyor.
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4. Eğitim ve yeterlikler. Mülteci gençlerin sosyal
entegrasyonu sisteminde eğitimli ve yeterlikleri olan
aktörlerin, paydaşların önemini vurgulanıyor.
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