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Proje Faaliyetleri
Proje ekibimiz yarım yılı aşkın bir süre birlikte çalışmanın sonrasında birçok önemli faaliyeti yerine getirmiş 

ve proje dâhilinde yapılması planlanan görevleri tamamlamıştır: 

 

 

 Vilnius Turizm ve Ticaret Okulu’nda 20 – 

21 Kasım 2018 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı 

esnasında ortak kurumlar girişimcilik 

yetkinlikleri üzerinde tartışarak öğrenciler 

ve işverenler açısından bunların 

hangilerinin en faydalı ve ihtiyaç 

duyulanları olduklarını belirlemişlerdir.  

 

  

Bu değerlendirmeler esnasında her bir 

MEÖ ortağında görev yapan öğretmenler 

girişimcilik yetkinliklerini tanımlamışlardır. 

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantılarda da 

değerlendirilen bu 10 adet alt-yetkinlik 

uyarınca, her bir çalışma gurubu üç farklı 

yetkinliği gözden geçirmiştir (ikişer ortaktan 

oluşan dört çalışma gurubu 

oluşturulmuştur) Her bir çalışma 

gurubundan, diğerlerinden bağımsız olarak 

bu gözden geçirme işlemini organize 

etmesi, yetkinlik tanımları ile referans 

sistemlerini güncellemeleri ve güncellenen 

versiyonları da 10 Mayıs 2019 tarihine 

kadar paylaşmaları istenmiştir.   

 

 Proje websitesi oluşturulmuştur – 

www.vesvet.vtpvm.lt. proje faaliyetleri, 

uygulaması, toplantı bilgileri ve sonuçlarına 

dair bütün bilgiler sitede yer almaktadır.  

 

 Bütün ortak kurumların resmi dilinde bir 

broşür hazırlanmıştır.  

 

 www.qswownews.com sitesinde VESVET 

projesine dair bir makale yayınlanmıştır.  

 

http://www.vesvet.vtpvm.lt/
http://www.qswownews.com/
https://qswownews.com/vilnius-university-will-contribute-to-the-entrepreneurship-education-program/
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Vilnius’taki Başlangıç Toplantısı 

 

 Vilnius’taki başlangıç toplantısında bütün proje ortakları kurumları 

ve bu projedeki rolleri hakkında bir sunum hazırlamışlardır.  

 Vilnius Turizm ve Ticaret Okulu kurumundan projeye iştirak eden 

katılımcılar öğrencilerinin kendi alanları ile ilgili çalışmalarını 

nerelerde yaptıklarını misafirlerine göstermişlerdir.  

 Proje ortakları bu toplantı esnasında sonuç elde edebilmek ve fikri 

çıktıları oluşturabilmek için projenin temel fikri, ana hedefleri, 

faaliyetleri, beklenen sonuçları, kaynak planı, ödenek dağılımı, 

projenin tamamı üzerinden nicel ve niteliksel gereksinimleri üzerine 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır.   

 

Ortaklar ayrıca: 

 

• Her bir katılımcı MEÖ kurumun bulunduğu 

ülkede ulusal seviyede uygulanacak olan 

ihtiyaç analizleri, girişimcilik becerilerinin 

belirlenmesine dair gelişim metodolojisi, 

bu ihtiyaç analizlerinin boyutları, yapısal 

kısımları ve konu üzerindeki geri 

bildirimleri; 

• MEÖ arayüzü aracılığı ile girişimcilik 

yetkinliklerinin edinilmesi sayesinde, MEÖ 

öğrencileri için girişimcilik yetkinlikleri 

sisteminin onaylanma sürecinin 

geliştirilmesine dair aşamalar; MEÖ 

tanımları için girişimcilik yetkinlikleri ile 

alakalı görevler; 

• Onaylama ve yetkinlik odaklı öğrenme 

yaklaşımı hususunda görevleri yerine 

getirme; uygulama yöneticilerinin gelişimi 

için staj ortamlarında öğrencilerin 

uygulama kılavuzları ile alakalı başlangıç 

faaliyetleri; 
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VESVET oyunları  
 

 

 VESVET projesi öğrenme motivasyonu ve 

katılımı artırmayı hedefleyen oyuna 

dayalı öğrenme gibi gelişmiş öğrenme 

metodolojilerini kullanır. Projenin 

uygulanması esnasında MEÖ 

öğrencilerinin girişimcilik yetkinlikleri 

konusunda eğitilmeleri için bir dizi 

oyunlaştırılmış materyal hazırlanacaktır 

(IO3).  

 

 Bu ders bir dizi oyunlaştırılmış çalışma, 

rehberlik materyali, eğitim araçları ve 

girişimcilik yetkinliklerinin hâlihazırda 

mevcut olan eğitim müfredatı dâhilinde 

kullanılabilmesi için oyunlar ihtiva 

edecektir. 

 

 Bu araçlar eğitimcilerin bir dizi MEÖ dersi 

içerisine girişimcilik ve girişimci öğrenme 

modüllerini entegre etmelerini 

sağlayacaktır.  

 

 Proje ortakları aynı zamanda Nottingham 

Trent Üniversitesi’nden gelen katılımcılar 

sayesinde önceden hazırlanmış bazı 

öğrenme oyunlarına erişim imkanı 

bulmuşlardır. 

 

 Proje ortakları, Açılış Toplantısı esnasında 

bu oyunlar aracılığı ile MEÖ öğrencileri ve 

eğitimcileri için hangi girişimcilik 

yetkinliklerinin en önemlileri olduklarını da 

açıklamışlardır. 
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VESVET Yetkinlik Seti   

Girişimcilik ve inisiyatif duygusuna dair alt yetkinlikler 

Alan Yetkinlikleri 

- Ör. Mühendislik, elektronik, kuaförlük, mekatronik vb. 

Alan yetkinlikleri öğrencilerin çalışma alanı dâhilindeki 
somut mesleki yetkinlikleri ile ilgilidir. MEÖ 
kurumlarının sınav ve testler gibi resmi değerlendirme 
çerçeveleri içinde yer alırlar.  

Bu yetkinlikler, Seviye5 sisteminde bir görevin yerine 
getirilmesi için takım çalışması yapmak gibi tipik bir 
mesleki görev ile alakalı somut göstergeler ile 
bağlamlaştırılabilir.  

Sosyal Yetkinlikler 

- Takım çalışması (çeşitlilik ve kültürlerarası ilişkiler 
dahil) 

- İletişim (çeşitlilik ve kültürlerarası ilişki ağı dahil) 

Organizasyonel yetkinlikler 

- Kaynak yönetimi (zaman bilgisi, planlama ve uygulama 
dahil), 

- Esneklik / adaptasyon, 

- Liderlik (inisiyatif alma ve karar verme), 

- Eleştirel düşünme (değerler, sürdürülebilirlik ve etik 
konularda refleksiyon ve değerlendirme) 

Kişisel Yetkinlikler 

- Yaratıcılık (ve vizyon) 

- Otonomi (ve hedef oryantasyonu) 

- Liderlik (inisiyatif alma ve karar verme), 

- Problem çözme 

- Refleksiyon ve değerlendirme (öz refleksiyon dahil) 

 

 Yetkinlik Listesi ortak kurumlardaki MEÖ öğretmenlerin ve çalışanların değerlendirmeleri sonucu 

oluşturulmuştur.  

 Yetkinlikler Europass sisteminin öngördüğü şekilde dört yetkinlik alanına göre oluşturulmuşlardır – alan 

ya da mesleki yetkinlikler, kişisel, sosyal ve organizasyonel yetkinlikler. Bu yapı katılımcı öğrencilerin 

yetkinlik doğrulaması sonuçlarını Europass araçlarını kullanmaları vasıtası ile daha kolay sunabilmelerinde 

kolaylık sağlaması için seçilmiştir.   

 

 

Gelecek Program 
 

 VESVET 2. Uluslararası Toplantısı 15 -16 

Mayıs 2019 tarihlerinde Zeynep Mehmet 

Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

(Türkiye) tarafından düzenlenecektir. Bu 

toplantı MEÖ okulları ve işverenlerin 

öğrencilerin girişimcilik yetkinlikleri ve 

becerileri üzerine gerçekleştirdiği araştırma 

ve geri bildirimler hususundaki çalıştay 

sonuçları ile birleştirilecektir. 

 İkinci toplantı esnasında ortaklar Girişimcilik 

Yetkinlikleri Metodolojisinin gelişimi, 

Seviye5, video senaryoları kullanımı ile 

simülasyon ortamlar üzerinden Eğitici / 

Denetleyici Elkitapları ve öğrenciler için 

Girişimcilik becerileri eğitim kursu 

geliştirilmesi konularını tartışacak ve 

deneyimlerini paylaşacaklardır. 

http://zeynepmehmetdonmezotml.meb.k12.tr/
http://zeynepmehmetdonmezotml.meb.k12.tr/


                                                                    VESVET 

Mesleki Eğitim ve Öğretimde Etkileşimli Öğrenme Setleri aracılığı ile  

Girişimcilik Becerilerinin Onaylanmasında Level 5 Sistemi 

6                                                            

                                                                                                                                             http://vesvet.vtpvm.lt/ 

 

İletişim 

 

Ramune Vadeikyte 

Vilnius Turizm ve Ticaret Okulu 

Zirmunu st. 143, Vilnius 09128 

Lithuania 

Email: ramuneva@gmail.com 

 
 
Proje faaliyetlerini LinkedIn grubuna katılarak ya da web sitemizden takip edebilirsiniz: http://vesvet.vtpvm.lt/  
 

 

VESVET ortakları 

 

 

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin bir 

onayını teşkil etmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

https://www.linkedin.com/groups/12169131/
http://vesvet.vtpvm.lt/

