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Avrupa Birliği ülkelerinde yer değiştiren veya 
diğer ülkelerden  göç eden işçiler gittikleri 
ülkelerin  kültürel yapıları, vatandaşlık 
uygulamaları  ve istihdam kuralları  
hakkında yeterince bilgiye sahip değillerdir. 
Kısacası istihdamla bağlantılı olarak ihtiyaç 
duyulan meslek alanları, yeterlilikler,  
yükümlülükler,iş bırakma ve işverenin 
beklentileri hakkında yeterince bilgileri 
bulunmamaktadır. Kendi sosyal, politik ve 
kültürel çevreleri ile yeniden uyum 
sağlayacakları bu yeni çevre ve kültürel  
birbirinden tamamı ile farklıdırlar. Dahası, 
bu yeni ortamda  aradıkları iş ile ilgili temel 
seviyede mesleki kelime dağarcığına sahip 
olamadıkları için zamanlarını yeterince iyi 
yönetememekte ve mesai arkadaşları ile 
yeterince iletişim sağlayamamaktadırlar. 

İstihdam için Avrupa Kültürü 
ve Vatandaşlık  
 

 
İki Mesleki Sektör 
 
Genç insanların ve diğer Avrupa ülkelerinden 
gelen göçmen  işçilerin temizlik ve İnşaat 
sektörlerinde istihdamlarında bazı uyum  
sorunları yaşadıkları  için, proje bu iki sektör 
üzerinde odaklanmıştır. Bu proje kapsamında   
geliştirilecek olan eğitim  materyalleri ve 
araçları diğer mesleki alanlara transfer 
edilebilir özelliklere sahip olacaktır. 

 

 

 

 

Projenin  amacı 
 
Diğer  ülkelerden, Avrupa Birliği ülkesine göç 
edenlerin, göç ettikleri ülkelerde  yeni sosyal 
kodları, yaşam tarzını, yasama kurallarını, 
çalışma kanunlarını benimsemesi, göç  edilen 
ülkedeki göçmenlerin çalışmak istedikleri iş ile 
ilgili   temel seviyedeki kelimeleri ve ifadeleri 
öğrenmesi  ve doğru şekilde kullanımı ile ilgili 
ortamı sağlayarak , Avrupa ülkeleri arasında 
insan gücü transferinde intibak  sorununu en 
alt seviyeye indirmek ve  göç edilen ülkelerin 
ihtiyacı olan insan güçünün daha kolay  ve 
kısa zamanda uyumuna yardımcı olmaktır. 
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 İstihdam için Avrupa                Kültürü ve 

Ortaklık, hedef olarak seçilen temizlik ve 
inşaat alanlarında her bir proje ortağı olan 
katılımcı ülkenin dilinde, basit ve anlaşılması 
kolay pratik bir rehberlik dokümanı  
hazırlamayı hedeflemektedir. Rehberlik 
dokümanları   işçi kabul eden ülkeler 
tarafından istenilen iki anahtar yeterliğin 
geliştirilmesine odaklanmıştır.  Bunlar iş’te  
zaman yönetimi ve işçilerin göç ettikleri 
ülkelerin dillerinde  temizlik ve inşaat 
alanında kullanacağı temel düzeyde kelime 
dağarcığıdır. 

Beklenen Sonuçlar 


