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Proje Faaliyetleri
½ Birlikte gerçekleştirilen bir yıllık bir 

çalışmanın ardından projemiz çalıştaylar; 
el ilanları ve birinci bülten; ortak kurum 
toplantıları; MEÖ öğretmen ve eğitmenleri; 
makaleler ve sosyal medya ile ortak 
kurumların web sitelerinde yapılan 
paylaşımlar sayesinde çok sayıda paydaşa 
ulaşmıştır.  

 

½ 15 Mayıs 2019 tarihinde, Zeynep Mehmet 
Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ev sahipliğinde Didim’de gerçekleştirilen 
ikinci ekip toplantısında bütün MEÖ ortak 
kurumlar işveren anketi sonuçlarının 
geliştirilmesine dair sunumlarını yapmış ve 
İşverenler tarafından öncelikli görülen 
Girişimcilik alt-yeterlilikleri tartışmışlardır.   

 
 

 
 
 

 

½ Yeterliliklerin ve referans siteminin gözden 
geçirilmesi ve tanımlarının güncellenmesi 
hususunda yapılan daha önceki ekip 
çalışmaları uyarınca ortak kurumlar ikinci 
ekip toplantısında araştırma sonuçlarının 
nasıl değerlendirileceğini; ortak kurumlarda 
beceri uygulama eğitimlerinin nasıl 
organize edildiğini ve beceri uygulama 
eğitimi esnasında girişimcilik yeterlilikleri 
için gereken öğrenme modüllerinin neler 
olduğunu tahlil etmişlerdir 

 

½ Ortak kutumlar aynı zamanda LEVEL 5 
Referans sistemi ile bağlantılı olarak Eğitim 
Müfredatı için gerekli belirli içerik 
gereksinimleri ve kilit unsurları da 
tartışmışlardır.  
 

 

½ MEÖ kurumları halihazırda eğitimciler için 
hazırlanan Eğitimi okul/ulusal müfredata 
nasıl entegre edebileceklerini tartışarak bu 
konuda bir karara varmaya 
çalışmaktadırlar.  
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İkinci Ekip Toplantısı - Türkiye  
 

 
Bu toplantı esnasında proje ortakları Fikri Çıktılar (IO)1, IO2 
ve IO3’ün geliştirilmesi hususunu tartıştılar.  

 

½ IO1 Geliştirilmesi: Ortaklar Yeterlik tanımlarını 
gözden geçirdiler –araştırma sonuçları ile neler yapılacak? 
Bu konu LEVEL5 taksonomisi yeterlik geliştirilmesi modeli 
dâhilinde özetle anlatılmıştır. Sektöre özel yaklaşım 
geliştirmek için öğrenme kontekstinin bir ön koşulu olarak 
Yiyecek – İçecek Sektörü seçilmiştir.  

 

½ Ortaklardan beceri eğitimi esnasında girişimcilik 
yeterlikleri için öğrenme modülleri hususunda bir beyin 
fırtınası yapmaları istenmiştir. Ortaklardan küçük takımlar 
halinde çalışmaları ve toplantı öncesinde gözden geçirdikleri 
ve LEVEL 5 sistemini kullanarak bağlamlaştırdıkları herhangi 
bir girişimcilik alt-yeterliği seçmeleri istenmiştir.  

 

 

½ IO2 Geliştirilmesi: MEÖ kurumu olan bütün 
ortakların ikinci ekip toplantısına kadar işverenler 
için hazırlanan anketi kendi dillerine tercüme 
etmeleri, bu anketi 20 işverene doldurtmaları ve 
ikinci toplantı esnasında bu anketlerin sonuçlarını 
rapor etmeleri gerekiyordu.  

 

½ Her bir MEÖ Kurumu kendilerine ait işveren 
anketlerinin sonuçlarını özetlediler. 
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Ekip Toplantısı - Türkiye 
 

½ Verilen durumlarda farklı alt-yeterlikler 
sunulmuş, bunların nasıl bulunacağı ve 
değerlendirileceği çalışılmıştır. 

 

½ MEÖ kurumu ortaklar kendi okullarında konuyu 
tartışmışlar ve bu dersi kendi okul/kurum 
müfredatlarına nasıl entegre edeceklerini ele 
almışlardır.  

 

½ İşveren anketleri hakkındaki birleştirilmiş bir rapor 
hazırlandı.  

½ IO2, girişimcilik yeterliklerinin planlanması ve 
doğrulanmasını kolaylaştıran bir sistem sunar.  

½ Ortaklar farklı öğrenme ortamları, öğrenci gurupları, 
hedefler ve yeterlik geliştirilmesi ile alakalı muhtemel 
hizmetlere ilişkin dört farklı eğitim kontekstini tanımlayan 

anlaşılması kolay bir analizi içeren bir kılavuz 
konusunda konuşmuşlardır.  

 

½ Zeynep Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi proje ekibi misafirlerine 
öğrencilerinin meslekleri ile ilgili çalışmalarını 
nerede ve nasıl yaptıklarını göstermişlerdir.  
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Oyunların Belirlenmesi  
½ IO3 Geliştirilmesi: Ortaklar aşağıdaki hususları 

tartışmışlardır:  temel ihtiyaçlar, IO1’den elde 
edilen analiz sonuçları ve IO3 geliştirme 
faaliyetleri, ayrıntılı tanımlar/açıklayıcı ifadeler, 
göstergeler ve kilit performans göstergeleri dâhil 
LEVEL5 referans sistemi ile bağlantılı 
işveren/uygulama müdürleri için kılavuz 
geliştirilmesi 

½ Ortaklar oyun sayısını, sitillerini ve boyutlarını 
konuştular. Proje dâhilinde 10 adet girişimcilik 
alt-yeterliğini kapsayan tek bir oyun 
geliştirilmesi kararlaştırıldı. 

½ Oyun ortamları – otel/restoran/mutfak 

½ Bu aşamada ortakların ana karakterin her bir 
seviyede nasıl görüneceği konusunda bir karara 
varmaları gerekmektedir.   

 
 

 
 
Gelecek Program 

 
½ VESVET 3. Ortaklar toplantısı 16-17 Ekim 

2019 tarihlerinde Epralima (Portekiz) ev 
sahipliğinde gerçekleştirilecektir.  

½ Ortaklar üçüncü toplantıda: 
o Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine 

dair metodoloji/araçları belirleyecekler,  
o Eğiticiler için uygulanacak seminer ile 

ilgili hususları değerlendirecekler (MEÖ 
personeli, şirketlerin beceri uygulama 
eğitiminden sorumlu personeli), 

o Beceri uygulama eğitimlerinde, 
uygulama eğitimi sorumluları için daha 

ilgi çekici ve değerli olabilecek, 
kullanıcı-dostu elektronik uygulama 
kılavuzu hazırlanması konusunu 
tartışacaklar, 

o Sonuçların sunumu ve 
yaygınlaştırılması hususunu 
konuşacaklar: oluşturulan ürünlerin 
şablon/tasarımı, proje web sayfası, 
sonuçların sunumu için her bir ülkede 
organize edilecek faaliyetler. 
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İletişim 

 
Ramune Vadeikyte 
Vilnius Turizm ve Ticaret Lisesi 

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 üretimine desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin bir 
onayını teşkil etmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
tutulamaz 


