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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. 
 

 
 

 

 
Mesleki Eğitim ve 

Öğretim'de Etkileşimli 
Öğrenme Setleri aracılığı 
ile Girişimcilik Becerile-
rinin Onaylanmasında 

LEVEL5 Sistemi 
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Gerekçe 

 
Son yıllarda yapılan araştırmalar girişimcilik 
konusunun MEÖ sisteminin bütün alanlarına dahil 
edilmediğini göstermekte ve girişimciliğin uygulamalı 
unsurlarının da eksik olduğu görülmektedir. Letonya, 
Litvanya, Portekiz ve Türkiye'deki MEÖ alanları, ulusal 
yeterlilikler katalogları çerçevesinde tanımlanan 
girişimcilik modüllerine sahip olmasına rağmen, 
çoğunlukla bu dersler zorunlu değildir, bu nedenle 
girişimcilik öğretme ve öğrenme kaynaklarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
   
Girişimcilik becerileri sadece örgün eğitimden ziyade 
temel olarak beceri ve uygulama eğitimi sayesinde 
öğrenildiğinden dolayı, başarılı bir girişimcilik 
eğitiminin ön koşulları bunun eğitim programlarına 
entegrasyonu ve gerçek hayatta uygulamasını kapsar. 
Öğrenciler bir staj dönemi süresince girişimcilik 
yetkinliklerini uygulayabilirler fakat yeteneklerinin, 
bilişsel becerilerinin ve yetkinliklerinin 
değerlendirilmesi gibi zorluklarla karşılaşırlar. Bu 
zorlukları aşmak için uygun içerikler, değerlendirme 
sistemleri ve bu becerilerin uygulamaya koyulacağı 
yerlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, 
projenin temel amacı MEÖ öğrencileri için uygulamalı 
alanlarda girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve 
geçerliliğinin onaylanması ile MEÖ 
öğretmenleri/eğiticileri/beceri uygulaması 
gözetmenlerinin de girişimcilik eğitimi yetkinliklerini 
teşvik etmek olmuştur. 
 

Hedefler 
 
Projenin belirli hedefleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Çevrimiçi erişime de açık olacak, LEVEL5 
yaklaşımına dayalı olarak MEÖ öğrencilerinin 
Girişimcilik Yetkinliklerinin gelişiminin 
değerlendirilmesi üzerine bir metodoloji 
hazırlamak; 
 

 MEÖ öğretmenlerinin girişimcilik modüllerini 
entegre edecekleri kendi müfredatlarını 
tasarlamalarına destek olmak amaçlı, yenilikçi ve 
oyun tabanlı bir eğitim kursu oluşturmak; 
 

 Girişimciliği hedef alan eğitimin arkasında yatan 
mantığı açıklayan, interaktif video 
betimlemelerine dayalı bir Eğitici/Gözetmen El 
Kitabı oluşturmak. 

Faaliyetler ve Çıktılar 
 

Proje süresince aşağıdaki fikri çıktılar geliştirilecektir: 
 

 
 
FÇ1 - Çevrimiçi erişime de açık olacak, LEVEL5 
yaklaşımına dayalı olarak MEÖ öğrencilerinin 
Girişimcilik Yetkinliklerinin gelişiminin 
değerlendirilmesi üzerine Girişimcilik Yetkinliği 
Gelişimi ve Değerlendirmesi Metodolojisi.  
 
FÇ2 - Girişimcilik eğitimi kursunun arkasında yatan 
mantığı açıklayan, video betimlemeleri ile birleştirilmiş 
bir Eğitici/Danışman El Kitabı – İnteraktif bir Yardım 
Aracı.  
 
FÇ3 - MEÖ Eğiticilerinin Girişimcilik Yetkinlikleri 
konusundaki eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan kurs 
için bir Oyunlaştırılmış Materyal Seti. Eğitim kursu, 
mevcut eğitim müfredatları içine girişimcilik becerilerini 
tatbik etme amaçlı bir dizi oyunlaştırılmış alıştırmayı, 
materyali, eğitsel araçları ve oyunları içerecektir.  

 

 

Hedef Gruplar 

 
VESVET projesi bilhassa MEÖ öğretmenlerini ve 
eğiticilerini, MEÖ öğrencilerini, mesleki beceri 
uygulaması eğitmen ve gözetmenlerini hedef 
almaktadır. Proje öğrenme faaliyetlerine iştirak edecek 
olan 160 öğrenci ve 60 öğretmeni doğrudan 
ilgilendirecektir. Onların bu projeye iştiraki doğrudan 
ya da dolaylı olarak girişimcilik yetkinliklerinin 
geliştirilmesine faydalı olacak ve hayat boyu öğrenme 
açısından potansiyellerini geliştirecektir. 
 
VESVET uzun süreli ve sürdürülebilir etkiler 
yaratacaktır: Projenin tamamlanmasından sonra proje 
sürecinde geliştirilen bağlantıların bir sonucu olarak 
ortaklar arasındaki iş birliği devam edecektir. 

 

Yenilik 
 
VESVET yaygın eğitim ve okul dışı eğitim ortamlarında 
kişisel, sosyal ve organizasyonel yetkinlik gelişimlerini 
değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış LEVEL5 
sisteminden faydalanmaktadır. 
 
Bu sistem, LEVEL5 küpü adı 
verilen, bilişsel, faaliyetsel ve 
duyuşsal öğrenme kazanımlarını 
doğrulamak için 3 boyutlu bir 
yaklaşıma dayanmaktadır. 
 
LEVEL5 öğrencinin, eğitim 
sağlayıcısının ve eğitime ev 
sahipliği yapacak girişimcilerin 
yararına işleyen holistik 
(bütünsel) bir öğrenme 
sürecidir. 

 
 
 
 

Daha fazlası için: 
www.vesvet.vtpvm.lt  
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