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ÖZET 

Joanna Bac, Jésus Boyano, Kübra Çelebi, Sinem Erdem, Piia Kolho, Leire Martiarena, Helen 

McGuirk, Pauliina Silvennoinen, Cathryn Thompson-Goodwin, Chara Xanthaki 

Girişimcilik Eğitim Rehberi ve Önerileri – Avrupa'da kapsayıcı ve yenilikçi bir girişimcilik 

eğitimi geliştirmek 

Bu kılavuz 2017-2020 yılları arasında START IN projesinde üretilen girişimcilik eğitimi 

sonuçlarını tanıtmaktadır. Kılavuz teorik ilkeler, Müfredat içeriği, E-Öğrenme Platformu ve 

Mobil Uygulamayı sunmaktadır. START IN projesinin katılımcıları girişimcilik eğitimi, 

dijital öğrenme ve öğretmen eğitimi konularında uzmandır. 

 

Kılavuz, Avrupa Birliği Erasmus + Programının (1.9.2017–31.8.2020) çıktılarından biridir. 

START IN materyalleri çok disiplinli bir işbirliği ile geliştirilmiştir. Proje, Cork Teknoloji 

Üniversitesi (Ireland), Coventry Universitesi (England), Danmar Bilgisayar Şirketi  LLC 

Polonya, Chania Orta Öğretim Müdürlüğü (Yunanistan), Jyväskylä Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Profesyonel Öğretmen Eğitimi Okulu (Finlandiya), Valladolid Instituto para el 

fomento del desarrollo y la formación SL (İspanya) ,Zabala İnovasyon Danışmanlık (İspanya) 

ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Türkiye) temsilcilerinin işbirliğiyle yürütülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: girişimcilik eğitimi, müfredat, girişimcilik çerçevesi, dijital öğrenme, e-

Öğrenme, öğretmen yetiştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Önsöz  

 

START IN projesinin (2017-2020) amacı, "girişimci zihniyeti" teşvik etmek, kapasite ve 

yetenekleri geliştirmek, genç girişimcilerin fikirleri Avrupa ülkelerinde farklı sosyal, kültürel 

ve ekonomik bağlamlarda eyleme dönüştürmeleri için temeller atmaktı. 

Projenin amacı, eğitim çerçevesinde gençlerde inovasyon ve girişimcilik becerilerini artırmak 

için pedagojik gelişmiş bir ortam tasarlamak ve geliştirmekti. Bu, eğitimciler, öğrenciler ve 

paydaşlar arasında ortak oluşturma süreci yoluyla didaktik malzemeler, BİT tabanlı ve on-

line bir platform tarafından uygulanmıştır. Proje, kapsayıcı bir eğitim girişimci ekosisteminin 

geliştirilmesi üzerinde çalıştı.  

Bu Kılavuz, Okullarda Girişimcilik Eğitimini uygulamak için öğretmenleri desteklemek 

isteyen politika ve karar vericiler, eğitim kurumları ve okullar ve sosyal ortaklar için 

hazırlanmıştır. 

Kılavuz yedi bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde, START INta projesi ve çıktıları kısaca tanıtıldı. 

İkinci bölümde START IN projesinin Teorik çerçevesi ve Metodolojik çerçevesi anlatılmış 

ve ana kavramlar tanımlanmıştır. 

Üçüncü bölüm Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi üzerine Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesine dayalı START IN Müfredatını tanıtır. 

Dördüncü bölüm E-Öğrenme Platformunu, üç öğrenme ünitesini ve her birinin içeriğini 

kısaca tanıtır. Açık erişim platformuna web bağlantısı da verilmiştir. 

Beşinci bölüm START IN Mobil Uygulamasını açıklar ve ona yükleyebilmeniz için de bir 

bağlantı sağlar. 

Altıncı bölüm, test kullanıcılarının araçları ve materyalleri öğretimlerinde uyguladıkları ve 

ardından geri bildirimde bulundukları START IN E-Öğrenme Platformu ve Mobil Uygulama 

pilotlarının sonuçlarını açıklamaktadır. 

Son olarak, yedinci bölüm, politika yapıcılar ve öğretmenler için girişimcilik eğitiminin nasıl 

artırılacağı konusunda tavsiyeler vermektedir. 

 

Kılavuzun, girişimcilik eğitiminin farklı okul seviyelerinde öğretim ortamlarında nasıl 

desteklenebileceği ve teşvik edilebileceği konusunda size yeni fikirler ve görüşler sunmasını 

amaçlıyoruz. 

Jyväskylä, Finlandiya 30 Nisan 2020 

START IN Proje ortakları ve yazarlarından   



1. Projenin Yapısı ve Çıktıları 

 

START IN proje çıktılarının amacı, girişimcilik eğitiminin uygulanmasını desteklemek için 

yenilikçi yeni perspektifler ve araçlar geliştirmek olmuştur. Çıktılar, 2017-2020 döneminde 

proje ortakları ve pilot katılımcılar ile birlikte üretilmiştir. Sonuçlar, AB kapsamında açıkça 

belirtildiği gibi CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ açık lisans kılavuzu 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-

contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en Creative Commons 

lisansı altında mevcut olan ve AB'ye atfedilebilen, ancak kullanımı, dağıtımı ve geliştirmesi 

için ücretsiz olan Açık Erişim Kaynakları'dır. 

Çıktı 1 

Teorik Çerçeveye Dayalı Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Üzerine Avrupa 

Yeterlilikler Çerçevesine Dayalı Müfredat 

Girişimcilik eğitiminin teorik çerçevesi, proje ortaklarının ortak deneyim ve anlayışını, 

girişimcilik eğitiminin ne anlama geldiğini ve girişimcilik eğitiminin neyi başarmayı 

amaçladığını bir araya getirir. Teorik çerçeve bu nedenle müfredat geliştirmenin temelini 

oluşturdu. 

Çıktı 2 

Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Eğitim Modülleri 

Proje ortakları ile birlikte oluşturulan eğitim modüllerinin amacı girişimcilik eğitiminin farklı 

yönlerini geliştirmektir. 

Çıktı 3 

Mobil Öğretim Öğrenme Uygulaması 

Mobil uygulama, öğrenmeyi daha da desteklemek için geliştirilmiştir. Öğrenmeyi test etmek 

veya diğer öğretimlerin yanında sorgulamayı kullanmak için kullanılabilecek anketler 

oluşturmak için kullanılabilir. Uygulama hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından 

kullanılabilir. 

Çıktı 4 

Çok Dilli E-Öğrenme Platformu 

E-öğrenme platformu, altı dile çevrilmiş 7/24 açık bir öğrenme ortamıdır. Öğrenim 

Birimlerine yerleştirilen içerik alanları, öğretmenlerin kendi becerilerini geliştirmeye 

yöneliktir. Farklı okul düzeylerindeki öğretmenler, içeriği kendi öğretimlerinde kullanabilir 

ve içeriği farklı yaş, ilgi alanı veya öğrenme stillerine uyacak şekilde uyarlayabilir ve 

genişletebilir. 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-c/important-contractual-provisions/open-licence-intellectual-property-rights_en


Çıktı 5 

Kişiye Özel Mobil APPS Seti 

Altı ortak ülkedeki pilot uygulamalarda yer alan eğitim kurumları ve öğretmenler, 

girişimcilik eğitimini desteklerken çeşitli dijital araçları ve Start In Mobile uygulamasını 

denediler ve mobile app içinde kendilerine özel dosyalar ürettiler. 

Çıktı 6 

Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Bir Girişimcilik Eğitimi Ekosistemi Geliştirme Rehberi 

Bu kılavuzun amacı, START IN projesinde üretilen materyali ve onu oluştururken kazanılan 

deneyimleri bir araya getirmek, Avrupa'da girişimcilik eğitimini teşvik etmek ve 

geliştirmektir. 

 

Resim 1. START IN’in Yapısı



1. START IN Kuramsal ve Metodolojik Çerçeve 

 

Teorik çerçeve, START IN müfredatının içeriğinin geliştirilmesinden önce gelen bir 

çalışmadır ve bu da, kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitiminin geliştirilmesi için ilk ve 

ortaokul öğretmenlerinin ve eğitimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerdir. 

Amacımız yetkinliklerin tanınması ve Avrupa'daki okul öğretmenleri ve eğitimcilerin 

gelişimini kolaylaştıran bir müfredat tasarlamaktı.Teorik çerçeve, eğitim politikaları, 

müfredat ve yönergeler dahil olmak üzere Avrupa'da ilk ve orta öğretim seviyelerinde 

Girişimcilik Eğitiminin mevcut durumunu belirlemek için yapılan araştırmanın sonuçlarını 

özetlemektedir. 

Buna ek olarak, START IN projesinin tüm ortak ülkeleri “Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, 

Polonya, İspanya, Türkiye ve İngiltere” tarafından ayrıntılı olarak hazırlanmış ulusal raporlar 

şeklinde Yenilikçi ve Kapsayıcı Girişimcilik Eğitimi programları, faaliyetleri ve girişimleri 

iyi uygulamalar koleksiyonu da dahil olmak üzere güncel bilgiler sunar:  

Sonuç olarak, teorik çerçeve, girişimcilik yeterliliğinin tanımı, girişimcilik eğitiminin 

öğrenme çıktıları ve ilgili öğretim, öğrenme ve değerlendirme yöntemleri, farklı ülkelerde 

yetkinliklerin tanınmasını ve kredi transferini kolaylaştırmak gibi girişimcilik ve girişimcilik 

eğitiminin gelişimi için temel kavramları ortaya koymaktadır. 

Daha fazla bilgi için: https://startin.erasmus.site/products/ 

  

https://startin.erasmus.site/products/


1.Avrupa EQF Tabanlı Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Müfredatı 

 

START IN Müfredatı, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) özelliklerine göre tasarlanmıştır ve hem 

Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim Kredi Sistemi (ECVET) hem de Avrupa Kredi Transfer ve 

Birikim Sistemi (KREDİ) kredi sistemleri ile uyumludur. 

Yüksek Öğretim bağlamında, KREDİ kredi sistemini kullanarak, Mesleki Eğitim bağlamında, 

ECVET sistemini kullanarak veya Sürekli Mesleki Gelişim veya Yaşam Boyu Öğrenme bağlamında, 

KREDİ veya ECVET kredi sistemleri kullanılarak, YÜKSEK Öğretim'de de START IN müfredatının 

yerleşmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi tabanlı bir müfredat geliştirmek için temel kavramlar ve metodoloji 

sunulmuştur. EQF seviyesinin tanımını ve öğrenme ünitelerinin açıklamalarını içerir. Her öğrenme 

ünitesinde, öğrenme çıktıları, planlanan öğrenme etkinlikleri, değerlendirme yöntemleri ve kriterleri 

ve iş yükü tanımlanır ve belirlenir. 

EQF, ECT'ler ve ECVET sistemleriyle uyumluluk için gerekli olan tüm verilerin sağlanmasını 

sağlamak için, öğrenme ünitesinin içeriğini açıklayan bir şablon tanımlanmıştır. 

Daha fazla bilgi için:  https://startin.erasmus.site/products/ 

 

  

https://startin.erasmus.site/products/


Amaç - Girişimcilik kültürü, öğrenicilerin girişimcilik faaliyetlerini güçlendirir. Girişimcilik, 

inisiyatif almak ve fikirleri eyleme dönüştürmekle ilgilidir. Girişimcilik eğitimi (EE), 

öğrencileri uygulamaya ve girişimcilik kavramı üzerinde düşünmeye teşvik eder ve onu değer 

yaratan bir faaliyet olarak gören girişimciliğin en geniş tanımından çıkarılır. 

Neden - Girişimcilik eğitimi, mesleki bilginin öğrenilmesini ve geliştirilmesini teşvik edebilir 

ve yeniliğin, girişimcilik ruhunun anlaşılmasına katkıda bulunur böylece girişimcilik ve 

mesleki becerileri geliştirir 

Ne - Potansiyel bir 15 KREDİ programı olan müfredat, her biri çeşitli ders planlarına sahip üç 

geniş öğrenme birimine dayanmaktadır. 

Nasıl - Uygulamaya dayalı öğrenme yoluyla, girişimcilik bir uygulama portföyünden oluşur. 

15 kredinin her biri 27 saat gerektirir (toplamda yaklaşık 400 saat). Bu, çevrimiçi 

kaynaklarla, görevlendirmelerle ve bağımsız araştırmayla teması içerir. 

Kime - Nitelikli ilk ve orta öğretim öğretmenleri ve eğitimciler. 

Anahtar Kelimeler: öğrenme üniteleri ; ders planları; görevler; öğrenme soruları; kaynaklar  



1. E-Öğrenme Platformu, Üniteler ve İçerik 

Yaklaşım yenilikçi öğretim yöntemlerini ve materyallerini içerdiğinden ve öğretmenler ve 

okullar için zor olabileceğinden, öğretmenleri eğitmek girişimcilik eğitimini teşvik etmenin 

kritik bir yönüdür. Müfredatta START IN, ilk ve orta öğretim öğretmenlerinin ihtiyaçlarını 

ele alır ve okulda yenilikçi ve kapsayıcı girişimciliği teşvik eden eğitim programları ve 

etkinlikleri tasarlayıp uygulayabilmek için geliştirmeleri gereken yeterlilikleri tanımlar. 

Yüksek Öğrenim, Mesleki Eğitim, Öğretmen Sürekli Mesleki Gelişim ve Hayat Boyu 

Öğrenme bağlamında öğretmen yetiştirme programlarının uygulanması amacıyla Avrupa'daki 

çeşitli kuruluşlar tarafından kullanılabilir. Müfredat, İngilizce ve ortaklığın dillerinde mevcut 

olan bir Açık Eğitim Kaynağıdır (OER) ve proje sitesinden erişilebilir. 

      START IN Müfredatı, Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yeterlilik Çerçevesi (EQF) ile 

uyumludur ve ilk ve ortaokul öğretmenleri tarafından elde edilmesi beklenen öğrenmenin 

karmaşıklığını, kapsamını ve seviyesini yansıtan ve her ikisiyle de uyumlu olan EQF seviye 

7'ye karşılık gelir. KREDİ ve ECVET kredi sistemleri. 

      START IN müfredatının toplam iş yükü 405 saattir, bu da 15 KREDİ kredisine veya 15 

ECVET puanına karşılık gelir. START IN müfredatı, her biri 135 saatlik öğrenime karşılık 

gelen 3 Öğrenme Ünitesinden oluşur. Her ünite için aşağıdaki öğeler belirtilmiştir: 

· Öğrenme çıktıları, 

· Planlanan öğrenme etkinlikleri, 

· Öğretim yöntemleri, 

· Değerlendirme yöntemleri, 

· Değerlendirme kriterleri 

· İş yükü 

· İlgili krediler 

E-Öğrenmede START IN Platformu, yedi ülkedeki proje ortakları ile birlikte oluşturulmuş ve 

üretilmiştir. E-Öğrenme platformunda yukarıda açıklanan materyalleri ve görevleri beş dilde 

(İngilizce, Fince, Yunanca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe dahil) bulabileceksiniz. Öğretmenler 

E-Öğrenme platformunun öğretimlerinde kullanabilecekleri materyalleri pilot aşamalarda test 

ettiler. 

E-Öğrenme platformu üç bölüme ayrılmıştır, içeriği aşağıda açıklanmıştır. 

Daha fazlası için: https://startin.erasmus.site/products/ 

 

 

 

 

https://startin.erasmus.site/products/


 

 1.Avrupa'da Okulda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik 

Avrupa Okullarında Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi için START IN yaklaşımına, 

alandaki en son gelişmelerin sunumu ve analizi ile okul düzeylerinde eleştirel farkındalık ve 

uygulama ile giriş.Girişimcilik eğitimi, İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik, Sosyal İnovasyon, 

Sürdürülebilirlik ve Dairesel Ekonomi, Kapsayıcı Girişimcilik, Girişimcilikte Yaratıcılık ve 

Girişimcilik Eğitimine Uygulanan Dijital beceri ve teknolojiler aşağıdaki konuları içerir. 

 2.Sosyal Girişimcilik Proje Yönetimi ve Finansal Planlama  

Burada öğrenciler yeni iş ve sosyal girişimcilik geliştirmenin temel aşamalarını öğrenecekler. 

Fikir üretimi, gerekli kaynaklar, finansal sürdürülebilirlik ve projenin kültürel ve sosyal 

etkilerine odaklanan bu unite öğretmenlere öğrencilerine sosyal inovasyon ve iş geliştirmenin 

temel adımlarını öğretmek için birçok değerli yöntemi keşfetmelerine olanak sağlamaktadır. 

Bu ünite  tasarım düşünme, fikir oluşturma teknikleri, prototipoluşturma, pazarlama ve iş 

modeli tuval gibi araçları kullanır. Bu ünite aynı zamanda sosyal girişimcilikle ilgili finansal 

kararları planlama, yerleştirme ve değerlendirme kapasitesini de kapsamaktadır. 

3.Kapsayıcı Girişimcilik Programlarının Gerçek Hale Getirilmesi 

Girişimcilik ve pedagojik yaklaşımlarını deneyimle öğrenerek, inisiyatif alarak ve 

başkalarıyla çalışarak yerleştirmek,Öz-farkındalık ve öz-etkinlik, etik ve sürdürülebilir 

düşünme gibi girişimci tutumların geliştirilmesi, gelecekteki okul ortamı için vizyonlar 

geliştirilmesi ve sorunları çözmek ve olası başarısızlıklardan öğrenmenin yenilikçi yollarını 

teşvik etmek. Okullarda girişimcilik eğitimi modüllerinin uygulanması ve planlanması için 

teorik arka plan ve pratik araçların birleştirilmesi. 

 

 

Resim 2. e Öğrenme Platformu Üniteleri 

 

 

 

 

 



Ünite 1: Avrupa'da Okullarda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik 

 

Amaç - Bu Öğrenme Ünitesinin amacı, girişimcilik eğitiminin, yenilikçiliğin ve 

kapsayıcılığın tanımlarının yanı sıra, girişimcilik eğitimine uygulanan yaratıcılık ve 

dijital beceriler ve teknolojilerin ne anlama geldiğine aşina olmaktır. 

 

Neden - Girişimcilik, hayat boyu öğrenmedeki sekiz temel yetkinlikten biridir. 

 

Ne - Yenilikçi ve kapsayıcı girişimciliğe uygulanan konunun ana kavramları ve dijital 

beceriler ve teknolojiler. Öğrenme Ünitesi 1 (5 KREDİ) 

 

Nasıl - Bu Öğrenme ünitesi, hepsi yaparak öğrenmeye yönelik pratik temelli 

yaklaşımı kullanan beş Ders Planına sahiptir. 

 

Kime - Nitelikli ilk ve orta öğretim öğretmenleri ve eğitimciler. 

 

Anahtar Kelimeler: girişimcilik eğitimi; yenilik; kapsayıcı; yaratıcılık; dijital 

beceriler; Hayat boyu Öğrenme 

 

 

 

Resim 3 Ünite 1    

  



 

 

1.1. Ünite 2: Yenilikçi ve Kapsayıcı Girişimcilik Için Proje Yönetimi Ve Finansal 

Planlama 

 

Amaç - Bu Öğrenim Ünitesinin amacı, girişimci ruhu, kültürü ve tutumları artırmak 

ve toplumdaki bir problemi / meseleyi ele almak / çözmek için yeni olasılıklar / 

fikirler hakkında bir düşünme yolu geliştirmektir. 

 

Neden - Girişimcilik, herhangi bir ortamda fırsatları tanıma ve takip etme 

kapasitesidir. Sosyal girişimcilik, aşırı nüfus, sürdürülemez enerji kaynakları, gıda 

kıtlığı gibi varsayımsal, görülmeyen veya genellikle daha az araştırılan sorunların 

üstesinden gelebilir. 

 

Ne - Yenilikçi ve kapsayıcı girişimcilik için proje yönetimi ve finansal planlama. 

Ünite  2 (5 Kredi ) 

 

Nasıl - Bu ünitede hepsi yaparak öğrenmeye yönelik pratik temelli yaklaşımı kullanan 

dört ders planı vardır. 

 

Kime - Nitelikli ilk ve orta öğretim öğretmenleri ve eğitimciler. 

 

Anahtar Kelimeler: fikir üretme; fizibilite çalışması; finans; sosyal etki 

 

 
Resim 4 Ünite 2  

  



1.1.Unit 3: Kapsayıcı Girişimcilik Programlarını Gerçeğe Dönüştürmek 

 

Amaç – Bu Ünitenin amacı, gelecekteki iş becerilerinin ve girişimci tutumların temel 

senaryolarını anlamak ve okullarda ve paydaşlarla sorunları çözmek için işbirliği ve yenilik 

yolları geliştirmektir. 

Neden – İnisiyatif alma, yaratıcılık, işbirliği yapma, girişimci zihniyet, başkalarıyla dinamik 

çalışma, başarısızlıklardan öğrenme ve problem çözme gibi girişimci tutumlar gelecekteki iş 

hayatında önemli becerilerdir. 

Ne-- Yenilikçi ve kapsayıcı girişimcilik için paydaşlar, diğer öğrencilerle işbirliği, ortaklık  

oluşturma ve gelecekteki iş hayatı becerileri. Ünite 3 (5 KREDİ) 

Nasıl – Bu ünite, hepsi yaparak öğrenmeye yönelik uygulamaya dayalı yaklaşımı kullanan üç 

Modüle sahiptir. 

Kime – Nitelikli ilk ve orta öğretim öğretmenleri ve eğitimciler. 

Anahtar Kelimler: gelecek iş; işbirliği; paydaşçı; birlikte oluşturma 

 

 
 

Picture 5. Unit 3.  

  



 

2. START IN Mobil Uygulama 

 

Bu mobil uygulama, özellikle girişimcilik eğitimi amacıyla bireylerin öğrenme-öğretme 

sürecini daha da desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Okul öğretmenlerine ve eğitimcilere, 

kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi üzerine yeni özelleştirilmiş BİT tabanlı eğitim 

araçlarının geliştirilmesine yol açan yenilikçi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı 

yararlı bir araç sağlar. 

Bu Mobil Uygulama aracının geliştirilmesinin hedefleri : bir tasarım modeli ve tasarım 

düşüncesini öğrenme ve tasarım sürecinde uygulama imkanı, öğrenmeye yönelik araştırmayı 

kendi tasarım uygulamasına dahil etme yeteneği, motivasyon, kendi kendine düzenleme ve 

geri bildirim; öğrenen tasarımcılar ve öğrenicilerle bir öğrenim uygulaması için özel olarak 

tasarlanmış bir konsepti birlikte tasarlama becerisi. 

 

Amaç– Kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi üzerine yeni özelleştirilmiş BİT tabanlı 

eğitim araçlarının geliştirilmesine yol açan yenilikçi BİT tabanlı çözümleri tanıtmak. Bu tür 

çözümlerin kullanıcıları, dijital kaynakları kullanmanın yanı sıra kavramsallaştırma, 

tasarlama alanlarında da becerilerini geliştirmektedirr. 

Neden – BİT tabanlı araçlar, tasarım odaklı düşünmeyi öğretme / öğrenme tasarım sürecinde 

uygulama olasılığını kolaylaştırır ve öğrencilerin motivasyonunu artırır. Bir mobil uygulama, 

özellikle girişimcilik eğitimi amacıyla, süreci desteklemek için bir araç görevi görebilir. 

Ne –  START IN Hedef grubun ihtiyaçlarına veya müfredat gereksinimlerine göre uyarlanmış 

mobil öğrenme uygulamalarını birlikte oluşturmak için mobil öğretimsel öğrenme 

uygulaması. 

Yenilikçi ve kapsayıcı girişimcilik için yönetim ve finansal planlama. Ünite 2 (5 KREDİ) 

Nasıl – START IN mobil uygulaması, Google store 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.startin&hl=en-GB ”adresinden bir 

mobil cihaza indirilebilir. Giriş yaptıktan sonra, bu mobil uygulamayı kullanarak, kullanıcılar 

kendi eğitim faaliyetlerini oluşturabilir ve başkalarıyla paylaşabilir. 

Kime– Okul öğretmenleri, eğitimciler ve öğrenme sürecinin kolaylaştırıcıları ve aynı 

zamanda çapraz özellikleri nedeniyle START IN mobil uygulaması aracılığıyla kendi dijital 

etkinliklerini oluşturmakla ilgilenen herhangi bir birey. 

Anahtar Kelimeler: eğitici öğrenme, özelleştirilmiş BİT tabanlı eğitim araçları, mobil 

uygulama, mobil uygulama, kaynaklar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 6. Giriş yaptıktan sonra mobil uygulama START IN sayfası açılış ekranı 

  



1. E-Öğrenme Platformunda START IN ve Mobil Uygulama pilotlarının sonuçları 

 

Altı START IN katılımcı ülkesinde otuz öğretmen, öğrencileriyle günlük girişimcilik eğitimi 

öğretimlerinde E-Öğrenme Platformu materyallerini ve Mobil Uygulamayı test edip 

uygulayarak iki pilot aşamaya katıldı. Günlük öğretimlerine ve öğrenci gruplarına uyacak 

uygun araçları ve uygulamaları seçtiler. Daha sonra deneyimlerine dayalı olarak kullanılan 

malzeme ve araçlarla ilgili geri bildirimde bulundular. Geri bildirim, 2019-2020 yıllarında 

START IN projesi sırasında çevrimiçi anketler aracılığıyla toplandı. Aşağıdaki bölümlerde 

bunun sonuçlarını bulabilirsiniz. 

1.1. Pilot 1. e-Öğrenme platformu malzemeleri ve Mobil uygulama 

2019 yılında gerçekleştirilen ilk Pilot uygulamada geri bildirim, altı Avrupa ülkesindeki yirmi 

sekiz kişiden toplandı. Pilot 1'de öğretmenler START IN eLearning platformunun 

girişimcilik pedagojisine ve öğrenim materyalleriyle tanıştılar ve START IN Mobile 

Uygulamasını öğrencileriyle birlikte uyguladılar. Geri bildirim cevapları, ilk ve orta öğretim 

öğretmenlerinin yanı sıra bazı eğitim politika belirleyicilerinden toplanmıştır. 

“START IN projesi öğrencilerden çok eğitim uygulayıcılarını hedeflediğinden, bilgi miktarı 

ve seviyesi çok iyi. Kapsayıcı ve yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi için gereken her yönü 

kapsıyor gibi görünüyor ve metinde söylenenleri açıkça destekleyen güzel örnekler veriyor.” 

"E-Öğrenme Platformunun içeriği, kullanılabilirliği ve pedagojisi test 

kullanıcılarından çok iyi geri bildirimler aldı. Materyal çok yönlü idi ve dahil 

edilmiş ve önerilen okumalar, videolar ve ek materyallere bağlantılar 

içeriyordu. 

"Bu pedagoji çok daha öğrenci merkezli, öğrenci dostudur ve öğrenciyi 

yapmaya ve düşünmeye teşvik eder." 

"EntreComp Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesi" belgesi özellikle eksiksizdi ve 

birçok değerli bilgi içeriyordu. Sınıfta kendime atıfta bulunduğunu hayal 

edebileceğim bir belge. " 

 

Şekil 1. E-Öğrenme Platformunun kullanılabilirliği 

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

It was easy for me to learn to use the platform.

I need to have support to use the platform.

I found the platform intuitive to use.

It was easy to navigate through the modules.

I felt comfortable using the platform.



Mobil Uygulamanın kullanışlılığı - test kullanıcılarından da iyi geri bildirimler aldı, ancak 

bazı kullanıcılar Mobil Uygulamanın ülke düzenlemelerine göre okullarında kullanılabilir 

olmadığını gözlemledi. 

"Mobil uygulamanın kullanımı çok basitti ve öğrenmeyi pekiştirmek ve 

değerlendirmek / ekip projesi kararları almak için öğrencilerle sınavlarda 

kullanmak için iyi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum." 

 

Şekil 2. Mobil Uygulama kullanışlılığı 

  

Test kullanıcılarının deneyimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen 

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_result adresine bir göz atın. 

2.1.. Pilot 2. Girişimcilik Eğitim Materyallerinin Uygulamaya Konması 

2019-2020 döneminde gerçekleştirilen ikinci Pilot uygulamada, altı Avrupa ülkesinde otuz 

öğretmen, ilkokuldan ortaokul düzeyine kadar öğrencilerle girişimcilik eğitimi uygulamaları 

gerçekleştirdi.Öğretmenler ve eğitimciler E-Öğrenmede START IN platformunun 

girişimcilik pedagojisini uyguladılar ve öğretimlerinde E-Öğrenme materyallerini kullandılar. 

START IN platformundaki tüm üniteler ve dersler test edildi ve günlük öğretim 

uygulamalarında uygulandı. Test kullanıcıları, uygulamadan sonra geri bildirimde bulundu. 
İlkokul öğretmenlerinden ve bazı politika yapıcılardan yirmi iki geri bildirim yanıtı toplandı. 
Geri bildirimlere göre, e-Öğrenme platformu esas olarak çok iyi çalıştı ve geri bildirim çok 

iyiydi. Platformdaki en yararlı malzemeler videolar, slaytlar, araçlar ve pratik örneklerdi. 

START IN programı, test kullanıcılarından mükemmel geri bildirimler aldı (1-5 arası ölçek). 

Lütfen Şekil 3'e bakın. 

. 

 

 

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

It was easy for me to learn to use the Mobile app.

I need to have support to use the Mobile app.

I found the Mobile app intuitive to use.

It was easy to create new quizes on Mobile app.

I felt comfortable using the Mobile app.

I feel Mobile app as a useful tool to work with my

students.

https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_result


 
 

 

Şekil 3. START IN eLearning Platformunun ve Mobil Uygulamasının Pilot 2 

Kullanıcılarından Geri Bildirim 

 

Test kullanıcılarının% 55'i derslerinde START IN Mobile Uygulamasını da denedi. Geri 

bildirimlere göre Mobil Uygulamanın kullanımı oldukça veya çok kolaydı. Uygulama 

kullanıcıları, bunu gelecekte öğretimlerinde de kullanmayı amaçladılar. Katılımcıların geri 

kalan% 45'i, ikinci pilot aşama sırasında girişimcilik eğitimi öğretiminin yanı sıra başka bir 

dijital platform (ör. Google Formlar, Kahoot) veya araçlar (video kamera ve video 

düzenleyicileri) kullandı. 

Test kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, E-Öğrenme platformundaki en yararlı beş alt 

bölüm 2.1 Fikir üretme, 3.1 Gelecekteki iş hayatı becerileri, 1.1 Avrupa'da Okulda Kapsayıcı 

ve yenilikçi Girişimcilik, 1.2 İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik ve 2.2 Fizibilite Çalışması idi. 

Lütfen Şekil 4'e bakın. 
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eLearning motives me to introduce new

approaches to my teaching.

eLearning expanded my view

onentrepreneurship education during…

eLearning promoted a more proactive

attitude to working together among the…

eLearning motivated me to integrate physical

surroundings into learning process.

Start In programme gave me new ideas to

develop entrepreneurship education…

Start In programme (e.g. eLearning

Platform, Mobile App) developed my…

Start In programme motivated me to

introduce new approaches to my teaching.

Start In programme helped me to develop

my CPD (Continuing Professional…

I would recommend Start In programme to

other teachers.



 
 

Figure 4. E-Öğrenme Platformundaki En Kullanışlı Alt Bölümler 

Bu projede yapılan ankete göre, öğretmenler için bir zorluk, mevcut materyalleri 

öğretimlerinde kullanmak için yeterli zamana veya beceriye sahip olmamalarıdır. İstekleri, 

girişimcilik eğitiminin, pedagojinin ve uygulamalarının yeterlilik gelişiminin günlük öğretim 

uygulamalarının yanına bir şekilde entegre olmasıydı. 

 

 

7. Politika yapıcılar ve öğretmenler için öneriler 

Girişimcilik eğitimi için START IN projesinin temel noktaları: 

1. Her şey için geniş yetkinlikler 

2. Paydaşlarla uygulamada işbirliği 

3. Girişimci inovasyonu ve yaratımı içeren öğrenci merkezli pedagoji 
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Lesson 1.1: Inclusive and Innovative

Entrepreneurship at School in Europe

Lesson 1.2: Innovation and Social

Entrepreneurship

Lesson 1.3: Inclusive Entrepreneurship

Lesson 1.4: Creativity in Entrepreneurship

Lesson 1.5: Digital skills and technologies

applied to entrepreneurship education

Lesson 2.1: Idea Generation

Lesson 2.2: Feasibility Study

Lesson 2.3: Financing issues

Lesson 2.4: Prototyping and the Cultural

and Social Impact of the project

Lesson 3.1: Future work life skills

Lesson 3.2: Cooperation with stakeholders

Lesson 3.3: Reflection and co-creation



4. ve dijitalleşme ile sürdürülebilir bir şekilde sosyal etki 

 

Girişimcilik, Avrupa toplumunun bel kemiği olduğu için Avrupa ekonomisinde önemli bir 

anlama sahiptir. AB'de işletmelerin% 99'u küçük ve orta ölçekli işletmelerdir ve bunların% 

67'si özel sektördedir. (KOBİ'lerin Uluslararasılaşmasının Desteklenmesi 2014.) Önceki 

araştırmalara göre (örneğin Lindh & Thorgren 2016) girişimcilik eğitimi ekonomik 

kalkınmanın kolaylaştırıcısı olabilir. Girişimcilik eğitimi, girişimcilik için öğrenme, 

girişimcilik hakkında öğrenme ve girişimcilik yoluyla öğrenme sorunudur (Gibb 1999; Hytti 

& O´Gorman 2004). Bu şekilde tanımlanmış, girişimcilik eğitimi geniş anlamda - girişimci 

tavır, beceri ve bilgiyi öğretmek ve öğrenmek olarak anlaşılmaktadır (Gibb 2002, 2005; Kyrö 

2006; Mwasalwiba 2010; Sarasvathy & Venkataraman 2011; Blenker, Korsgaard, Neergaard 

& Thrane 2011; Bridge 2015 ; Henry & Lewis 2018), START IN projesinde de bu 

anlaşılmaktadır. Girişimcilik eğitiminin gelecekteki iş hayatı becerilerinin geniş bir yeterliliği 

olarak görülmesini diliyoruz. 

“Girişimcilik eğitimi, girişimcilik için ve girişimcilik aracılığıyla öğrenme meselesidir.“ 

Test kullanıcılarının geri bildirimlerine göre, E-Öğrenmede START IN materyalleri ve 

uygulamaları, girişimcilik eğitiminin ne olduğu ve çeşitli, yenilikçi yollarla farklı okul 

seviyelerinde nasıl uygulanabileceği konusunda iyi örnekler vermiştir. Girişimcilik eğitimi en 

iyi, işte pratik işbirliği ve yaparak öğrenmede öğrenilir (Fiet 2000a, b; Gibb 2011; Arasti, 

Falavarjani & Imanipour 2012; Järvi 2013; Diegoli, Gutiérrez & de los Salmones Sánchez 

2018). Bununla birlikte, bu projede, sonuçlardan da görebileceğimiz gibi (bkz. Şekil 4), 

öğretmenler, eğitim faaliyetleriyle ve bunların yanında işbirliği yapmak ve katılmak için 

okullarının örgütlerini ve sosyal çevresini dahil etmeye teşvik edilmelidir. Öğretmenleri okul 

ortamının dışına çıkmaya ve öğretimlerinde daha fazla paydaş ve şirketten yararlanmaya 

teşvik ediyoruz. 

“Girişimcilik eğitimi en iyi, işte pratik işbirliği ve yaparak öğrenerek öğrenilir.“ 

Daha önceki araştırmalara göre, girişimcilik eğitiminde en çok kullanılan öğretim yöntemleri 

hala öğretmen merkezlidir ve öğrenme ağırlıklı olarak sınıf ortamında yapılmaktadır (Bennett 

2006; Solomon 2007; Mwasalwiba 2010; Ruskovaara ve Pihkala 2013, 2014). START IN 

projesinin vaka örnekleri, pedagojide öğrenci merkezli yaklaşımın öğrencilere girişimci 

yeterlilikleri ve tutumları konusunda ilham vermek ve onları motive etmek için gerekli 

olduğu fikrini güçlendirir. Girişimcilik eğitiminde öğrenci merkezli yaklaşım, öğrencilerin 

girişimcilik faaliyetinin unsurlarını kavramalarına yardımcı olur (Gibb 2002; Jones & Iredale 

2010; Balan & Metcalfe 2012). Başkalarıyla çalışırken problem çözme ve yeni bir şeyler 

yaratma olasılığı olan deneysel öğrenme, girişimci zihniyetin gelişmesi için anahtar 

faktörlerdir (Liang, Howard, Dunn & Khananayev 2016). Öğretmenlerin, öğretmen olarak 

rollerini gözden geçirmeleri ve öğrencilerinin kendi fikirlerine dayalı olarak öğrenmeyi 

yenileştirmeleri ve planlamaları için desteklenmelerini diliyoruz. 

 

„Öğrenci merkezli pedagoji, öğrencilerin yeni fikirleri ve yenilikleri kavramalarını sağlar“ 

Girişimcilik eğitimi öğretim materyalleri ve bunları benimsemeye yönelik talimatlar tüm 

START IN ortak ülkelerinde öğretmenler için mevcuttur. AB, rehberler ve materyaller 



geliştirerek öğretmenlerin becerilerini desteklemeye odaklanmıştır (örneğin Bacigalupo, 

Kampylis, Punie & Van den Brande 2016; McCallum ve diğerleri 2018) ve çeşitli okullarda 

girişimcilik eğitimi için bir dizi geliştirme projesini finanse etmiştir. (Gustafsson-Pesonen ve 

Kiuru 2012). Altı ülkede (2018–2019) gerçekleştirilen proje anketlerine göre, kapsayıcılık, 

sosyal girişimcilik, döngüsel ve sürdürülebilir ekonomi için uygun materyaller ve girişimcilik 

eğitimi için dijital öğretim materyalleri azınlıktadır. START IN projesinde, bu alanları E-

Öğrenme platformu ile güçlendirmeyi ve geliştirmeyi ve ikinci pilot uygulamada uygulamayı 

aradık. Bu projede geliştirilen öğrenme materyalleri ve vaka tanımları herkesin kullanımına 

sunulmuştur. Girişimcilik eğitiminde kapsayıcılık, sosyal girişimcilik, döngüsel ekonomi ve 

öğrenme materyallerinin dijitalleşmesi ilkelerinin gelecekte öğretim uygulamaları, akademik 

araştırma yaklaşımı ve uluslararası kalkınma projelerinde sürdürülebilir bir şekilde 

geliştirilmesini hedefliyoruz. 

Bu projede üstlenilen gerçek öğretim pilotları, START IN e öğrenme platformunda verilen 

öğretim materyallerinin nasıl kullanılacağına dair bir ilham kaynağı olarak, START IN e 

öğrenme platformu diğer kullanıcıları için toplanmıştır. 

Daha fazlası için https://startin.erasmus.site/products/  

  

https://startin.erasmus.site/products/


3. START IN Ortaklarıyla Birlikte Başardık 

 

Finlandiya, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, Polonya, İspanya ve Türkiye'de projede yer alan 

tüm okullara, öğretmenlere ve öğrencilere içten teşekkürler. Yardımınızla, proje ideallerini 

geliştirmek ve uygulamak için değerli deneyimler ve görüşler kazandık. 

Finlandiya, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, Polonya, İspanya ve Türkiye'deki proje 

yönlendirme gruplarında çalışan uzmanlara da teşekkür ederiz. Operasyonlarımızı planlarken 

sizlerden destek ve anlayış gördük 

İşbirliğinde güç var ve artık yetenekli öğretmenleri ve girişimci gençleri eğiterek Avrupalı 

girişimciliğin zorluğunun üstesinden gelmeye hazırız. 

 

Proje Yönetimi 

 

MPDNE, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ; MANİSA, Turkey 

 

Proje Katılımcıları Organizasyonu 

 

CIT, Cork teknoloji üniversitesi; CORK, Irlanda 

COVUNI, Coventry Universitesi; COVENTRY, İngiltere 

DANMAR, Danmar Bilişim LLC; RZESZOW, Polonya 

DSEC, Orta Öğretim Müdürlüğü, CHANIA, Yunanistan 

INFODEF, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L; VALLADOLID, 

İspanya 

JAMK, Jyväskylä Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Profesyonel Öğretmen Eğitimi 

Okulu;JYVÄSKYLÄ, Finlandiya 

ZABALA, Zabala İnovasyon Danışmanlık, S.A.; MUTILVA ALTA NAVARRA, İspanya 

 

 

  



4. Yazarlar 
 

Ms. Joanna Bac 

DANMAR, Danmar Computers LLC; RZESZOW, Poland  

Mr. Jésus Boyano 

INFODEF, Instituto para el fomento del desarrollo y la formación S.L; 

VALLADOLID, Spain  

Ms. Kübra Çelebi 

MPDNE, Manisa Provincial Directorate of National Education; MANİSA, 

Turkey  

Ms. Sinem Erdem 

MPDNE, Manisa Provincial Directorate of National Education; MANİSA, 

Turkey  

Ms. Piia Kolho 

JAMK, Jyväskylä University of Applied Sciences, School of Professional 

Teacher Education; JYVÄSKYLÄ, Finland  

Ms. Leire Martiarena 

ZABALA, Zabala Innovation Consulting, S.A.; MUTILVA ALTA 

NAVARRA, Spain 

Ms. Helen McGuirk 

CIT, Cork Institute of Technology; CORK, Ireland  

Ms. Pauliina Silvennoinen 

JAMK, Jyväskylä University of Applied Sciences, School of Professional 

Teacher Education; JYVÄSKYLÄ, Finland  

Ms. Cathryn Thompson-Goodwin 

COVUNI, Coventry University; COVENTRY, England  

Ms. Chara Xanthaki 

DSEC, Directorate of Secondary Education, CHANIA, Greece 

 

  



5. Referanslar 
 

Arasti, Z., Falavarjani, M.K. & Imanipour, N. 2012. A Study of Teaching Methods in 

Entrepreneurship Education for Graduate Students. Higher Education Studies, 2, 1, 2–10. 

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. & Van den Brande, G. 2016. EntreComp: The 

Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European 

Union. Referred 18.4.2020. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf. 

Balan, P. & Metcalfe, M. 2012. Identifying teaching methods that engage entrepreneurship 

students. Education + Training, 54, 5, 368–384. 

Bennett, R. 2006. Business lecturers' perceptions of the nature of entrepreneurship. 

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 12, 3, 165–188.  

Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H. & Thrane, C. 2011. The questions we care about: 

paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry & Higher Education, 25, 

6, 417–427. 

Bridge, S. 2015. Is enterprise education relevant to social enterprise?. Education + Training, 

57, 8/9, 1009–1019. 

Diegoli, B.R., Gutiérrez, H.S.M. & de los Salmones Sánchez, M.D.M. 2018. Teachers as 

entrepreneurial role models: The impact of a teacher's entrepreneurial experience and student 

learning styles in entrepreneurial intentions. Journal of Entrepreneurship Education, 21, 1. 

Fiet, J.O. 2000a. The theoretical side of teaching entrepreneurship. Journal of Business 

Venturing, 16, 1, 1–24. 

Fiet, J.O. 2000b. The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of Business 

Venturing, 16, 1, 101–17. 

Gibb, A. 1999. Creating an entrepreneurial culture in support of SMEs. Small Enterprise 

Development, 10, 4, 27–38. 

Gibb, A. 2002. Creating conducive environments for learning and entrepreneurship: living 

with, dealing with, creating and enjoying uncertainty and complexity. Industry and Higher 

Education, 16, 3, 135–148. 

Gibb, A. 2005. The future of entrepreneurship education – Determining the basis for coherent 

policy and practice. In The dynamics of learning entrepreneurship in a cross-cultural 

university context. Eds. P. Kyrö & C. Carrier. Entrepreneurship Education Series 2/2005, 44–

67. Hämeenlinna: University of Tampere, Research Centre for Vocational and Professional 

Education. 

Gibb, A. 2011. Concepts into practice: meeting the challenge of development of 

entrepreneurship educators around an innovative paradigm: The case of the International 

Entrepreneurship Educators' Programme (IEEP). International Journal of Entrepreneurial 

Behavior & Research, 17, 2, 146–165. 

Gustafsson-Pesonen, A. & Kiuru, P. 2012. Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen 

YKOONTI. [Ideas and Insights for Entrepreneurship Education YKOONTI]. Helsinki: Aalto-

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf


yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2012. Referred 18.4.2020 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4800-0. 

Henry, C. & Lewis, K. 2018. A review of entrepreneurship education research: Exploring the 

contribution of the Education Training special issues. Education + Training, 60, 3, 263–286. 

Hytti, U. & O’Gorman, C. 2004. What is ‘enterprise education’? An analysis of the 

objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries. 

Education + Training, 46, 1, 11–23. 

Jones, B. & Iredale, N. 2010. Enterprise education as pedagogy. Education + Training, 52, 1, 

7–19.  

Järvi, T. 2013. Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella. [Entrepreneurial 

learning at VET]. Doctoral dissertation. University of Lappland. 

Kyrö, P. 2006. Entrepreneurship Education and Finnish Society. In Working Papers in 

Economics, no 152. School of Economics and Business Administration, Tallinn University of 

Technology (TUTWPE), 63–80. Referred 18.4.2020. 

https://EconPapers.repec.org/RePEc:ttu:wpaper:152. 

Liang, K., Howard, A., Dunn, P. & Khananayev, S. 2016. Students´ assessment of 

experiential learning in an entrepreneurship curriculum: Expectations versus outcomes. 

Journal of Business & Entrepreneurship, 28,1, 125–144. 

Lindh, I. & Thorgren, S. 2016. Entrepreneurship education: the role of local business. 

Entrepreneurship & Regional Development, 28, 5–6, 313–336. 

McCallum, E., Weicht, R., McMullan, L., Price, A., Bacigalupo, M. & O´Keeffe, W. 2018. 

EntreComp into Action. Referred 18.4.2020. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-

guide-european-entrepreneurship-competence 

Mwasalwiba, E. 2010. Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching 

methods, and impact indicators. Education + Training, 52, 1, 20–47. 

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. 2013. Teachers implementing entrepreneurship education: 

classroom practices. Education + Training, 55, 2, 204–216.  

Ruskovaara, E. & Pihkala, T. 2014. Entrepreneurship Education in Schools: Empirical 

Evidence on the Teacher’s Role. The Journal of Educational Research, 108, 3, 1–14. 

Sarasvathy, S. D. & Venkataraman, S. 2011. Entrepreneurship as Method: Open Questions 

for an Entrepreneurial Future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35, 1, 113–135. 

Solomon, G. 2007. An examination of entrepreneurship education in the United States. 

Journal of Small Business and Enterprise Development, 14, 2, 168–182. 

Supporting the Internationalisation of SMEs. 2014. Belgium: European Union. Referred 

18.4.2020. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd69f968-fea2-4034-90d5-

7a648574618f. 

 

  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4800-0
https://econpapers.repec.org/RePEc:ttu:wpaper:152
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-action-get-inspired-make-it-happen-user-guide-european-entrepreneurship-competence
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd69f968-fea2-4034-90d5-7a648574618f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd69f968-fea2-4034-90d5-7a648574618f


Kapak metni 

START IN “Avrupa'da Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminin Geliştirilmesi” projesi 

İngiltere, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Polonya, İspanya ve Türkiye'deki sekiz Avrupalı 

ortak tarafından yürütülen Avrupa Birliği'nin Erasmus + Programıydı. (1.9.2017–31.8.2020) 

Bu rehber kitap, proje sırasında üretilen START IN Girişimcilik Eğitimi proje çıktılarını 

tanıtmaktadır. Öğretmenlerin girişimcilik eğitimi uygulamalarını desteklemek isteyen politika 

ve yetkililer, eğitim kurumları, okullar ve sosyal ortaklar içindir. Rehber kitapta Teorik 

ilkeler, Müfredat içeriği, E-Öğrenme Platformu ve Mobil Uygulama sunulmaktadır. START 

IN materyalleri çok disiplinli bir işbirliği ile geliştirilmiştir. START IN projesinin 

katılımcıları, girişimcilik eğitimi, dijital öğrenme ve öğretmen eğitimi konularında uzmandır. 

Rehber kitap, projenin 6 çıktısından biriydi. 


