
Avrupa 'da 
Kapsayıcı ve 
Y e n � l � k ç � 
G�r�ş�mc�l�k 
Eğ�t �m�n�n 
Gel�şt�r�lmes�

G�r�ş�mc�l�ğe atılan adaylarımız 
sosyal g�r�ş�mc�l�ğ� de öğrenerek 
ve daha sonra terc�h de ederek 
yaptıkları �ş�n topluma da yararlı 
olmasını sağlayab�l�rler. Yapılan 

araştırmalara göre 2003 ve 2009 
yılları arasında dünyanın en 

büyük ün�vers�teler�ndek� sosyal 
yardım odaklı ders sayısının 
neredeyse �k� katına çıktığı 

görülüyor. Yen� nes�l arasında etk� 
alanı g�derek artan b�r topluma 
yararlı olma trend� hak�m. Bu 
yüzden yen� mezunlar sosyal 

sorumluluğa önem veren 
ş�rketlerde çalışmayı terc�h ed�yor. 

Kazandıkları parayı ve sosyal 
sorumluluğu b�rb�r�nden 

ayırmıyorlar, çalıştıkları ş�rket�n 
her �k� konuda da duyarlı olmasını 

bekl�yorlar. S�zler�n de 
öğrenc�ler�n�z, çocuklarınız ya da 
kend�n�z g�r�ş�mc�l�ğe �lg� duyuyor 

ve g�r�ş�mc�l�ğ� sadece madd� 
değ�l manev� end�şelerle de terc�h 

ed�yorsanız kaynaklarımızdan 
faydalanab�l�r b�z�mle de �rt�bata 

geçeb�l�rs�n�z
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Start In projes�n�n (2017-
2020) amacı, Avrupa 

ülkeler�ndek� farklı sosyal, 
kültürel veya ekonom�k 

bağlamlarda genç 
g�r�ş�mc�ler�n fik�rler�n� 

eyleme dönüştürmeler� �ç�n 
temeller atarak, “G�r�ş�mc� 

Z�hn�yet�” canlandırmak, 
kapas�te ve yetenekler 

gel�şt�rmekt�r. Projen�n amacı 
doğrultusunda eğ�t�m 

çerçeves�nde gençler�n 
yen�l�kç�l�ğ�n� ve g�r�ş�mc�l�k 

becer�ler�n� artırmak �ç�n 
pedagoj�k olarak gel�şm�ş b�r 

ortam tasarlamak ve 
gel�şt�rmek �ç�n 7 farklı 

ülkeden 8 ortakla çalışıldı.  
Bu proje; eğ�tmenler, 

öğrenc�ler ve paydaşlar 
arasında b�r Erasmus+ ağı 

aracılığıyla d�dakt�k 
materyaller,

 BİT tabanlı ve 
çevr�m�ç� b�r 

platform 
kullanılarak
uygulandı. 

projen�n
amacı

Projede 
kapsayıcı b�r 

eğ�t�mle g�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n�n 
gel�şt�r�lmes�

üzer�ne çalışıldı.

Kapsayıcı ve Yen�l�kç� 
G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m� Eğ�t�m 

Modüller�

 Proje ortakları �le b�rl�kte 
oluşturulan eğ�t�m 

modüller�n�n amacı, 
g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m�n�n 

farklı yönler�n� 
gel�şt�rmekt�r.

Teor�k Çerçeveye Dayalı 
Kapsayıcı Ve Yen�l�kç� 

G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m� Üzer�ne 
Avrupa Yeterl�l�kler Çerçeves�ne 

Dayalı B�r Müfredat

Bu müfredat G�r�ş�mc�l�k 
Eğ�t�m�n�n teor�k çerçeves�, 

proje ortaklarının ortak deney�m 
ve anlayışını, g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m�n�n 

ne anlama geld�ğ�n� ve 
g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m�n�n ney� 
başarmayı amaçladığını 

anlatmaktadır.

Özel tasarlanmış 
Mob�l Uygulama Set�

 Altı ortak ülkedek� p�lot 
projelerde yer alan eğ�t�m 
kurumları ve öğretmenler, 

g�r�ş�mc�l�k eğ�t�m�n� desteklerken 
çeş�tl� d�j�tal araçları ve 

Start In Mob�l uygulamasını 
dened�ler. Mob�l uygulama 

�ç�nde oluşturulan 
faal�yetlere s�zler de ulaşab�l�r 

ve s�zler de yen�ler�n� 
ekleyeb�l�rs�n�z.

Mob�l Uygulama

Öğrenmey� daha da 
desteklemek �ç�n gel�şt�r�lm�ş olup 
öğrenmey� test etmek veya d�ğer 

öğret�mler�n yanında destek 
olarak kullanmak ve anketler 

oluşturmak �ç�n kullanılab�lecekt�r.
Uygulama hem öğretmenler 
hem de öğrenc�ler tarafından 

kullanıma açılmıştır.

Çok D�ll� E-Öğren�m Platformu 

E-öğrenme platformu, altı d�le 
çevr�lm�ş 7/24 açık b�r öğrenme 

ortamıdır.  
Öğrenme ün�teler�ne

yerleşt�r�len �çer�k alanları, öğretmenler�n 
kend� becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�kt�r. 
Farklı okul düzeyler�ndek� öğretmenler, 
�çer�ğ� kend� öğret�mler�nde kullanab�l�r 

ve �çer�ğ� farklı yaşlara, �lg� alanlarına 
veya öğrenme st�ller�ne uyacak 

şek�lde uyarlayab�l�r ve 
gen�şleteb�l�r.

Avrupa'da Kapsayıcı Ve 
Yen�l�kç� B�r G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m� 
Ekos�stem� Gel�şt�rme Rehber�

 Bu kılavuzun da amacı,
Start In projes�nde üret�len 

materyaller� ve bu materyaller 
oluştururken kazanılan deney�mler� 

b�r araya get�r�p 
Avrupa'da  G�r�ş�mc�l�k Eğ�t�m�n� 

teşv�k etmek ve 
gel�şt�rmekt�r.

Proje kapsamında 6  adet fikr� çıktı üret�lm�şt�r.


