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GİRİŞ 

Bu doküman Self-E projesinin ilk ürünüdür. Covid-19 pandemisinin zor şartları altında katkıda bulunan bütün proje 

ortaklarının çalışmaları sonucu , projenin ilk yılında (2020) ortaya çıkarılmıştır. 

Bu ihtiyaç analizinin amacı, AB Konseyi (2018)1 ve EntreComp Çerçevesi (2016) 1 tarafından girişimcilik 

yeterliliklerinin tanımını referans alarak , ilgili ülkelerin (İtalya, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Letonya, 

İspanya) ortaöğretimlerindeki  girişimcilik eğitimini incelemektir. 

Araştırma aşağıdaki aşamalar takip edilerek organize edilmiştir: 

− AB Konseyi tavsiyesinin ulusal düzenlemelere nasıl dönüştürüldüğüne ve dolayısıyla okulda girişimciliği 

öğretmeye ilişkin ulusal yönergelerin neler olduğuna ilişkin araştırma 

− İtalya, Türkiye, Finlandiya, Letonya, İspanya'daki ortaöğretim kurumları, eğitim müdürlükleri, öğrenciler, 

öğretmenler, şirketler ve ticaret odalarını içeren anketler aracılığıyla nitel bir analiz. Amaç, eğitim teklifini 

işgücü piyasasının talep ettiği girişimcilik becerileri ile enlemesine araştırmaktı. Girişimcilerin deneyimi de  

girişimcilik eğitimini belirli bir öğretim konusu veya ortaöğretimdeki diğer eğitim konuları içinde bir beceri 

olarak dahil etmenin uygunluğunu değerlendirmek için önemliydi. 

Araştırmaya İtalya, Türkiye, Finlandiya, Letonya ve İspanya'da yaklaşık 100 öğretmen, 600 öğrenci ve 23 

şirketi dahil ettik. Yanıtlar bir yazılım aracılığıyla analiz edilmiş ve sonuçlar rapora en ilgili katkıyı verecek 

şekilde yorumlanmıştır. 

Aslında, bu araştırmanın sonuçları, aşağıda sıralanan diğer proje ürünlerinin geliştirilmesine yönelik bir başlangıçtır:  

− Bu araştırma ile belirlenen boşlukların üstesinden gelmek için gerekli olan “Ortaöğretim Öğrencileri İçin 

Öz Girişimcilik Öğrenme Kazanımları Matrisi”; 

− Girişimcilik becerilerine sahip öğrencileri eğitmek için “Öğretmenler İçin Öğrenme Kazanımları Matrisi”; 

− Girişimcilik simülasyonu üzerine “Ciddi Oyun Platformu” için örnek olayların yapılandırılması; 

− Öğretmenler için kılavuz ve eğitim içerikleri. 

Araştırmanın oluşturulmasında , araştırma araçlarının detaylandırılmasında ve sonuçların analizinde yer alan 

ekip ; yönetim, iş, proje yönetimi, istatistik ve veri yönetimi ile öğretim metodolojilerinde uzman kişilerden 

oluşmaktadır. 

Son olarak, bu ürünün geliştirilmesinde destekleri için tüm Self-E proje ekibine ve anketleri doldurarak 

deneyimlerini paylaşan tüm dış paydaşlara teşekkür ederiz. 

  

 
1 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Brande, G. V. den, European Commission, & Joint Research Centre. (2016). 

EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Publications Office. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2791/593884 
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Proje Açıklaması 

Self-E projesinin genel hedefi, Avrupa düzeyinde ortaöğretim öğrencilerinin girişimcilik eğitimini 

güçlendirmektir. Yan hedefler ise, yenilikçi bilişim tabanlı araçların oluşturulması ve kullanılması yoluyla 

öğrencilerin girişimcilik becerilerini edinme sürecini ve öğretmenlerin öğretim metodolojilerini iyileştirmektir. 

Projenin hedef kitlesi , öz girişimcilik ve girişimcilik eğitimi ile ilgili öğrenme çıktıları elde edecek olan 

ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleridir. Özellikle, öngörülen öğrenme çıktıları şunlardır: 

− Öğrenciler için: fırsatlar, yaratıcılık, değer fikirleri, etik ve sürdürülebilir fikirler (EntreComp çerçevesi). Öz 

farkındalık ve öz etkililik, motivasyon ve azim, kaynakların kullanımı, ekonomik-finansal bilgi dahil olmak üzere 

beceri ve yetenekler kazanacaklardır. Pratik düzeyde öğrenciler  inisiyatif alma, planlama ve yönetme, 

belirsizlik ve riskle yüzleşme, başkalarıyla çalışma, deneyimlerden öğrenme becerilerini edineceklerdir. 

− Öğretmenler için: proje yönetimi, vaka çalışması öğretimi, disiplinler arası yaklaşım, grup süreç yönetimi ve 

gruplar halinde etkileşim, koçluk (öğretmen olarak değil), dijital öğretim ve ciddi oyun. (Eurydice İtalya, 2017). 

Bu sonuçlara ulaşmak için SELF-E projesi aşağıdaki ürünlerin gerçekleştirilmesini beklemektedir: 

− İhtiyaç analizi raporu: İtalya'da ve dahil olan diğer Avrupa ülkelerinde ortaöğretim kurumlarına (teknik / 

mesleki okullar veya liseler) devam eden öğrenciler için girişimcilik eğitiminin ihtiyaç analizi. Bu çalışma, 

girişimcilik yetkinliklerinin transferinde hangi metodolojik boşlukların var olduğunun anlaşılmasına ve iyi 

uygulamaların ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 

− Öğretmenler ve öğrenciler için öğrenme kazanımları matrisi: ECVET metodolojisi(Mesleki eğitim için bir 

Avrupa Kredi Sisteminin oluşturulması hakkında 18 Haziran 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey 

Tavsiyesi(ECVET) 2009/C 155/02), EntreComp çerçevesi (Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesi EC, 2018) ve              

I Quaderni di Eurydice 2017'nin «Avrupa'da okulda girişimcilik eğitimi» belgesine uygun olarak birimlere 

ve ilgili öğrenme hedeflerine bölünmüş bir metin dosyası. 

− Ciddi oyun platformu: Öğretmenlerin girişimcilikle ilgili eğitici faaliyetler yapmak için kullanabilecekleri 

ciddi oyun biçiminde , dijital , ücretsiz , eğitici platform. 

− Platform aracılığıyla öğrencilere girişimcilik becerilerinin aktarılması için öğretmenlere yönelik 

metodolojik rehber: Öğretmen rehberi, öğretmenlere öğrencilerinin girişimcilik eğitiminde yol 

göstermeyi amaçlar. Öğretmenler, bilginin öğrencilere aktarılması için kullanılabilecek ana araçları temsil 

etmekle beraber  platformun kullanılırlığını  da sağlarlar. 

− MOOC ve video eğitimi: MOOC platformuna (IO5 / B) yüklenen video eğitimleri aracılığıyla öğretmenler 

için bilişsel eğitim ve öğretmenlerin öğrencilerini eğitmek için edindikleri yeterlilikleri kullanacakları 

hareketlilik (C1) ve laboratuvar etkinlikleri aracılığıyla pratik eğitim. 

Ciddi oyun platformu projenin nihai ürünü olacak ve projenin aktarılabilirliğine, sürdürülebilirliğine ve 

etkisinin artmasına imkan verecektir. 

Gerçekleştirilen ürünler ve elde edilen sonuçlar sayesinde SELF-E projesi, her iki ana hedef için de aşağıdaki 

faydaları beklemektedir: 

− Öğrenciler açısından:  

• Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi. 

• Sosyal ve toplum yanlısı becerilerin geliştirilmesi. 

• Mevcut ekonomik-iş senaryolarına özgü karmaşık durumların yönetiminde anlayışın geliştirilmesi. 

• Avrupa düzeyinde tek bir işgücü piyasasıyla karşılaşma ihtiyacına ilişkin artan farkındalık. 
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• Aktif vatandaşlık ruhunun güçlendirilmesi. 

− Öğretmenler açısından: 

• Girişimcilik öğretim metodolojilerinin geliştirilmesi 

• Mesleki gelişim. 

• Artan öz farkındalık ve öğretim uygulamalarını yenileyebilme yeteneği. 

• Bir koç olarak kendi rolüne dair artan farkındalık. 

• Kendi öğrencilerinin artan girişimcilik becerileri seviyesi. 

• Girişimcilik için geliştirilmiş öğretim metodolojileri. 

Bunlar göz önüne alındığında, proje, girişim ruhunu teşvik eden sosyal, kurumsal ve iş bağlamına 

bakılmaksızın hayatın her alanına uygulanabilir EntreComp Çerçevesi (2016) ile uyumlu olarak öğrenciler için 

girişimcilik becerilerinin , aktif vatandaşlık bilincinin ve sosyal ilişkilerinin iyileştirilmesini sağlamayı ve 

"Avrupa'da okullarda girişimcilik eğitimi"(Eurydice Italy, 2017) belgesiyle uyumlu olarak girişimcilik öğretim 

metodolojilerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Proje tarafından sağlanan didaktik-dijital platformun 

kullanılmasıyla öğrenciler ve öğretmenler için dijital becerilerin geliştirilmesi de öngörülmektedir. 

Projenin nihai sonucu ; platformun , farklı Avrupa ülkelerindeki okullar tarafından kendi ülkelerinden 

şirketleri temsil edecekleri ortak kullanımıdır. Bu şema, özellikle uluslararasılaşma ile ilgili becerileri 

hedefleyen öğretim unsurlarının proaktif olarak dahil edilmesine izin verecektir. 
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Araştırma metodolojisi 

Araştırmanın Bağlamı 

Araştırma, Self-e Erasmus + projesine dahil olan Avrupa ülkelerinde (Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Letonya, 

İspanya, Türkiye) yapılmıştır ve  projede ortak olan eğitim kurumlarını temsil eden ortaöğretim öğrencilerini 

ve öğretmenlerini hedeflemektedir. Konu, ortaöğretimde öz girişimcilik eğitimi ve öğrencilerin nitelikli 

istihdam edilebilirliği üzerindeki etkileridir. Ayrıca iyileştirilmesi gerekenlerin yanı sıra dijital araçlardan nasıl 

yararlanılacağı da analiz edilecektir. 

Araştırmanın Amaçları 

Araştırma, gençlerin öz girişimcilik eğilimini teşvik eden eğitim koşullarını, mevcut boşlukları ve en iyi 

uygulamaları analiz etmeyi ve aynı zamanda bir değişiklik ve uzun vadeli faydalar sağlamak için proje 

çıktılarının mevcut duruma nasıl uyum sağlayabileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Projenin son sorusu: Projenin ortaöğretimde öğretmenlere ve öğrencilere öz girişimcilik eğitimi ile ilgili katkısı ne olabilir? 

Araştırmanın Yaklaşımı 

Bu hedeflere, büro çalışması ve öğretmenlere, öğrencilere, okullara, şirketlere ve ticaret odalarına yönelik 

beş anketin uygulanmasıyla ulaşılmıştır. Araştırma yaklaşımı, ağırlıklı olarak nitel olmak üzere karışıktır. 

Büro çalışması Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Letonya, İspanya ve Türkiye'de girişimciliğin eğitimle ilgili temel 

yasaları ve önerileri, özellikle ortaöğretim okullarına odaklanarak incelemiştir. Ayrıca, ortaöğretim 

okullarında girişimciliğin bir ders olarak öğretilip öğretilmediğini , hangi okul türlerinde öğretildiğini ve okullar 

tarafından geliştirilen iyi uygulamaları vurgulamayı amaçlayan özel bir araştırma yapılmıştır Her ortağın bir 

dizi açık soruya yanıt vermesi beklenmiştir.  

Araştırmanın Katkısı 

Araştırma sonuçları, ortaöğretim okullarında öz girişimcilik üzerine eğitim uygulamalarının 

detaylandırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu, nitelikli istihdam edilebilirliği, gençlerin uyum sağlama 

yeteneğini ve okul bırakma oranının azaltılmasını destekleyen temel yeterlilikler anlamına gelmektedir. 
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Sonuçlar 

Araştırma, Covid-19 salgınının küresel bir kilitlenmeye ve tüm ekonomik, sosyal, eğitimsel, kültürel, kurumsal 

faaliyetlerin çeşitli hareket ve organizasyon zorluklarına neden olduğu 2020 yılı boyunca gerçekleştirildi. 

Gene de tüm proje ekibinin işbirliği ve dijital araçların yoğun kullanımı sayesinde, büro çalışması gerçekleştirildi ve 

anketler hedeflenen sayıda paydaşlara uygulandı. Tüm ortakların öz girişimcilikle ilgili kanunları veya tavsiyeleri 

mevcuttur. Şöyle ki: 

− İtalya'da, gençlerin inisiyatif ruhuyla aktif, yaratıcı vatandaşlar olmalarını sağlamayı amaçlayan MIUR 

03.10.2017, N.742 sayılı kararname ile  eğitimin ilk döngüsünün sonunda öz girişimcilik , becerilerin 

belgelendirilmesiyle değerlendirilmektedir . 

− Finlandiya'da öz girişimcilik eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim yasasına tabidir. Mesleki eğitim ve 

öğretime ait mevzuatı hazırlamak ve sektörü yönlendirip denetlemek Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın 

görevidir. 

− Yunanistan'da, öz girişimcilik eğitimi http://edu-gate.minedu.gov.gr/ bağlantısındaki yasalara tabidir ve 

son bir yıldır Eğitim Bakanlığı'nın himayesi altındadır. 

− Letonya'da, genel ortaöğretim kurumlarını , meslek okullarını ve liseleri içeren  , girişimci yeterlilikleri 

geliştiren kuruluşları desteklemek için eğitim yasaları ve Avrupa Komisyonu'ndan tavsiyeler 

bulunmaktadır. 

− İspanya'da, öz girişimcilik eğitimi, 27 Eylül 2013 tarihli, girişimcilerin desteklenmesine ve 

uluslararasılaşmasına ilişkin 14/2013 sayılı kanun ve 8 Mayıs tarihli Andaluza de Fomento del 

Entrepreneurship  ve 3/2018 sayılı Endülüs Yasası ile ilgilidir. 

− Türkiye'de öz girişimcilik eğitimi, http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/85-

2017 bağlantısından incelenebilen kanunlara tabidir. 

Elde edilen sonuçlar, orta öğretimde girişimcilik öğretme / öğrenme ihtiyacını ve aynı zamanda öğretmenlerin 

çeşitli eğitim yöntemlerini kullanma niyetini doğruladı. 

Araştırma sorularımıza cevap bulabilmek için paydaşlara ait deneyimler şu kategorilerde düzenlenmiştir. 

 

1. Girişimcilik Eğitimi 

1.1. Ortaöğretim kurumlarında girişimcilik eğitimi 

Ortaöğretim kurumlarının %81'i (yalnızca Toskana Bölgesi, İtalya'yı temsil eder) , ortaöğretim öğrencilerinin 

%53,7'si , öğretmenlerin %95,3'ü , şirket sahiplerinin %91,3'ü , yöneticilerin ve çalışanların %95,7'si , farklı 

ülkelerdeki ticaret odalarının %83,3'ü ortaöğretimde girişimcilik öğretiminin önemi konusunda 

hemfikirdirler. Girişimciliğin , öğrencilerin geleceği açısından uygun bir beceri olduğu ve mümkün olan en 

kısa süre içinde eğitiminin başlanılması gerektiği düşünülmektedir. 

1.2. Girişimcilik eğitiminin başlama yaşı 

Ortaöğretim kurumları (yalnızca İtalya'nın Toskana Bölgesini temsil etmektedir) son 2 yıldır 

girişimciliğin okullarda öğretildiğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %45.0'i girişimciliğin 16-20 yaş 

aralığında öğretilmesi gerektiğini ifade ederken,  % 5.5’i  "mümkün olan en erken sürede" , % 12.5’i 

ise 5 ile 10 yaş arasını uygun görüyor. Yani , Avrupa’daki öğrenciler girişimcilik yeterlilikleri talep 
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ediyorlar! Öğretmenler açısından girişimcilik eğitimine başlama yaşı ortalaması 13 yaş olarak  kabul 

edilmekle beraber , 29 öğretmen başlangıç yaşının 10 yaştan bile önce olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Şirket sahiplerinin %69,9'u ve yöneticilerin %78,2'si girişimcilik eğitimlerinin 14-16 yaş 

aralığında verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Son olarak ticaret odalarının %66,7'si 14- 15 yaşları 

arasında öğretime başlanması gerektiğini ifade etmiştir. 

1.3. Girişimciliği ayrı bir ders olarak ya da bir dersin alt içeriği olarak öğretme 

5 ortaöğretim kurumu (sadece İtalya'nın Toskana Bölgesi'ni temsil eder) girişimciliğin, ayrı bir konu 

olarak öğretildiğini belirtirken, 30'dan fazla kurum farklı disiplinlerin alt konusu olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin %57,6'sı okullarında girişimciliğin belirli bir konu olarak öğretilmediğini belirtirken, %50,4'ü 

herhangi bir dersle ilişkilendirilmediğini belirtmiştir. Öğretmenlerin %56,6'sı ders verdikleri alanlarda 

girişimciliğin belirli bir konu olarak ele alınmadığını belirtmiştir. (Tab. TE6). Aksine, %73,6’sı girişimciliğin 

bir veya daha fazla ders kapsamında alt konu olarak öğretildiğini beyan etmiştir. Son olarak, 

öğretmenlerin %60,4'ü derslerinde girişimciliği öğrettiğini ifade etmiştir. Şirket bakış açısına göre, şirket 

sahiplerinin %73,9'u girişimciliğin ayrı bir konu olarak öğretilmesi gerektiğine inanmaktadır. Çünkü 

girişimciliğin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, kişisel gelişim amacının bağlamından 

arındırılabileceği için diğer konularla karıştırılmaması gerektiğine inanmaktadırlar. Bu yaklaşıma şirket 

yöneticilerinin %78,3'ü bu katılmaktadır. Girişimciliği oluşturan çok sayıda alt konular olması nedeniyle 

, belirli becerilere ve çoklu disiplin yaklaşımına sahip öğretmenler gerektiğini düşünmektedirler.  

1.4. Girişimcilik eğitiminin faydaları 

Öğretmenler, girişimcilik eğitiminin öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırdığına ve öğrencileri 

yaşadıkları sürekli değişen toplumla yüzleşmeleri için bireyler olarak güçlendirdiğine inanmaktadır. 

Öğrenciler, girişimcilik hakkında deneyim kazanmanın aynı zamanda kişisel ve profesyonel yaşamları 

üzerinde olumlu bir etkisi olan kendi kendini güçlendirme yolundan geçmek anlamına geldiğinin 

farkındadır. Öğrenciler girişimciliği, gelecekte kendilerini nasıl gördükleri, merakları ve kendilerini 

geliştirmeleriyle ilişkilendirmektedirler. Şirket sahipleri girişimcilik eğitimini, yetenekli gençlerin 

topluma getirebilecekleri katkı ve iş dünyasına hazırlıklarıyla ilişkilendirmektedir. Şirket yöneticileri 

de şirket sahiplerine benzer düşünce ile , girişimcilik hakkında bilgi edinmenin öğrencilerin kişisel 

gelişimlerine ve iş dünyasına hazırlanmalarına katkıda bulunduğunu beyan etmiştir. Son olarak, 

ticaret odaları, girişimcilik eğitimini, istihdam edilebilirliği teşvik eden, öğrencilerin gelecekteki kişisel 

ve mesleki gelişimlerine olan güvenini aktarabilen temel, geleceğe yönelik, yaşam boyu süren bir 

beceri olarak görmektedir. 
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2. Girişimcilik Yeterlilikleri 

2.1. Girişimcilik eğitiminin öğrencilere kazandırması gereken en önemli yeterlikler 
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2.2. İş yerinde girişimcilik yeterlikleri 
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3. Girişimcilik öğretim yöntemleri 

−  Orta öğretim kurumları (yalnızca Toskana Bölgesi, İtalya'yı temsil eder) girişimciliğin “projeler”, “Çapraz 

Becerilere Uyum Yolları” faaliyetleri, uzmanlar, girişimciler ve danışmanlarla eğitim toplantıları yoluyla 

öğretildiğini belirtti. "Simülasyon" en yaygın tercih edilen metodolojidir. 

− Öğretmenler, girişimciliğin “projeler , etkinlikler ve mini şirket kuruluşları ile pratik iş deneyimi ” 

yollarıyla ile öğretildiğini belirttiler. ”Simülasyon” yönteminin en çok kullanılan araç olduğunu 

öğretmenler de onayladı. Ana yöntem olarak tercih edilen "Proje tabanlı öğrenme"yi , "Bilişim 

Teknolojileri Araçları" (bloglar, web siteleri, Microsoft Office yazılımları, dijital platformlar, sosyal 

medya, video konferans) ve "Deneyimsel öğrenme" takip etmektedir. Dahası, öğretmenler girişimcilik 

eğitimini , öğretim uygulamalarının yenilikçiliği ile ilişkilendirmekte ve  bu nedenle eğitimi daha 

deneyimli ve daha çekici hale getirmek için bir araç olarak görmektedirler. 

− Ticaret odaları ilk sırada "dersler"i, ardından da "Örnek olaylar"ı tercih etmişlerdir. İkinci seçenek olarak 

“Oyunlar”, üçüncü sırada ise “Deneyimsel öğrenme”, “Aktif öğrenme” ve “Firma içi deneyimler”i aynı 

seviyede sıralamışlardır. 

− Son olarak öğrenciler , girişimcilik eğitimleri için “Sınıf içi Eğitim” yöntemini birinci sırada , “okul sonrası 

laboratuvarlarda girişimcilik simülasyonu etkinlikleri” yolunu ikinci sırada tercih etmişlerdir. 

 

4. Ciddi oyunlar 

− Öğrencilerin %53,6'sı video oyunları oynadıklarını ve %55,7'si video oyunlarını öğretim aracı olarak 

kullanmayı tercih ettiğini belirtmiştir. 

− Öğretmenlerin %52,9'u eğitim faaliyetleri sırasında yazılımlardan faydalanmaktadır. Öğretmenler, 

eğitim amaçlı ciddi bir oyun için gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

• İlgi çekici, disiplinler arası, aktif ve kullanımı kolay olmalı. 

•  Aynı anda  hem etkileşimli , hem eğlenceli ve hem zorlayıcı olmalı. 

• Gençlerin girişimciliğin ne olduğunu anlamalarına, merak etmelerine, somut bir fikir geliştirmeyi , 

bir ekipte çalışmayı , kaynakları aramayı ve araçları kullanmayı öğrenmelerine ve fikirlerini planlayıp  

başkalarına sunmalarına yardımcı olmalı. 

• Gerçek iş dünyasından gerçek ve örnek olay incelemeleri ile özenli bir simülasyon olmalı. 

• Risk unsurları ve kaybetme olasılığını içermeli. 

• Aidiyet ve takım çalışmasını desteklemeli. 

• Analitik olgular, verimlilik yatırımı, finansal veriler, şirket kurmak, topluluk önünde konuşmak, bir işe nasıl 

başvurulur , belgeleme , ticaret ve satın alma becerileri, sunumlar, fikir sunumu, verileri ve durumları analiz 

etmek , yatırım eksikliği, insan kaynakları, iş iletişimi, satış ve satın alma süreci gibi önemli becerilere katkıda 

bulunmalı. 

• Sözlü , yazılı ve dijital iletişim becerilerini geliştirmeli. 

• Komik, motive edici, eğlenceli, yaratıcı, araştırıcı ve grup odaklı olmalı. 

• Gerçekçi ve çekici bir tasarımla, kullanımı kolay ve öğrencilerin ilgisini çeken yapıda olmalı. 
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− Öğretmenler tarafından sağlanan özelliklerin ve gereksinimlerin listesi, ciddi oyunun gerekli olduğunun 

bir göstergesi olarak düşünülebilir. Birçok öğretmen oyunun kullanıcı dostu yapısı ile öğretimlerini daha 

deneyimsel hale getirebileceğini düşünmektedir. Son olarak öğrenci motivasyonlarını arttıracağını ve 

öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını ifade etmişlerdir. 

 

Sonuçlar 

Son olarak, Self-E projesinin , paydaşların ihtiyaçlarını karşıladığı kanıtlanmış ve bir öğretim aracı olarak "ciddi 

oyunun" öğretmenler tarafından, yenilikçi bir araç olarak kabul edilen ve geleneksel sınıflarını ve 

laboratuvarlarını da güncelleyebilecekleri bir çözüm olduğu anlaşılmıştır. 

Ölçülebilir, ulaşılabilir ve gerçekçi öğrenme çıktıları elde etmek için, paydaşlar tarafından daha önemli olarak listelenen 

yeterliklerin ve ayrıca ağırlıklı olarak işyerinde kullanılanların tanımlarının dikkatlice analiz edilmesi önemli olacaktır. 

Öğretmenler, yazılım ve web araçlarını etkin kullanmakla beraber takdir etmelerine rağmen oyunları (beyan 

ettikleri gibi) kullanmamaktadırlar. 

Öğrenciler de video oyunlarını sevmektedirler. Aslında, video oyunları oynamayan ancak bunları sınıflarda 

kullanmaktan memnun olan öğrenciler de mevcuttur. 

Gerçek dünyaya ait vaka çalışmaları, simülasyonlar, proje tabanlı öğrenme ; ciddi oyunun “motive edici, eğlenceli, 

yaratıcı, araştırmacı ve grup odaklı” olması adına gereken yöntemlerdir. 
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KATKIDA BULUNANLAR 

BİLİM KURULU 

Patrice De Micco, Erina Guraziu and Rodrigo Latorre Vivar2 

 

FİKRİ ÇIKTI KURULU 

Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

Roberto Curtolo, Daniela Cecchi, Teresa Madeo and Giovanna Soffici 

 

ORTAKLAR 

I.I.S. "Benvenuto Cellini" 

Antonio Corrado, Maria Granatieri, Kalina Maria Kijewska, Ilaria Montagni and Vincenza Pelillo 

Liepajas Raina 6. Vidusskola 

Diāna Līduma, Kārlis Strautiņš and Inga Vasermane 

Experimental High School of University of Patras 

Athanasia Mpalomenou  

Ortakoy 80.Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

Ali İhsan Coşkun, Ercan Küçükarslan, Ahmet Okan Yavuz and Yusuf Yöndem 

Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä 

Tomi Kulmala and Raija Salo 

OpenCom I.S.S.C. 

Fabio Frangipani and Valentina Mariottini 

Praktica Training Consulting S.L 

Marién Pérez and Carmen Ancio 

Centro De Formacion Internacional Reina Isabel 

Fátima Ballesteros Larrotcha, Dimitris Nouridis Martín and Francisco Reyes Pereira 

  

 
2 Universidad de Valparaíso, Chile 
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Listelenen kişi/kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz 

Match Up, Arezzo 

Margherita Pierazzoli 

Bbd Nick Lainiotis - Medical Supplies 

Vasiliki Dimitropoulou 

CEO of Starttivalmennus 

Mrs. Sanna Olshin 

 

KURUM , KURULUŞ ve FİRMALAR 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü .................................................................................................. www.mamak.meb.gov.tr 

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı ...............................................................................................................www.bosev.org 

Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ve Hastaneleri ........................................................ www.mucurvakfi.org 

Özel Ortadoğu Hastanesi ..................................................................................................... www.ortadoguhastaneleri.com.tr 

Erdemler Soğutma A.Ş. ............................................................................................................ www.erdemlersogutma.com.tr 

Estra S.p.A. .................................................................................................................................................................. www.estra.it 

Graziani Catullo s.r.l ................................................................................................................................. www.grazianicatullo.it/ 

SIA Valodu Vēstniecība ..................................................................................................................... www.valodu-vestnieciba.lv 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle ............................................................................................................................. www.ergo.lv 

AS Lauma Lingerie ................................................................................................................................. www.laumalingerie.com 

SIA “InPass” .............................................................................................................................................................. www.inpass.lv 

SIA “Zoovilla” - Lavender Villa ..................................................................................................................... www.lavendervilla.lv 

Redexis Gas Granada, Spain .......................................................................................................................... www.redexisgas.es 

Laser Andalucia Servicios 4 S.L.L Granada, Spain .................................................................................. www.lasercuatro.com 

Rodych Seguridad Granada, Spain ..................................................................................................................... www.rodych.es 

Marta Laguna Salamanca, Official Tourism Guide, Granada, Spain ............................ www.instagram.com/guiandotours 

All Travel Granada. Granada, Spain ...................... www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada 

At Home. Granada, Spain .............................................................................................................. www.residenciathome.com 

Más Que Cruceros. Travel Agency. Granada, Spain ......................................................... www.masquecruceros.avasa.com 

Cooperativa Perpetuo Socorro (Olive Oil Company), 
Jesus Lopez Torres. Company's Manager ...................................................................................www.scaperpetuosocorro.es 

Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana ...................................................................................................... www.cesvot.it 

VanessaViaggi .............................................................................................................................................. www.vanessaviaggi.it 

Roam 2000 s.r.l. ................................................................................................................................................ www.roam2000.it 

Tecnovia s.r.l. ........................................................................................................................................................ www.tecnovia.it 

https://www.redexisgas.es/
https://rodych.es/
https://instagram.com/Guiandotours?Igshid=15n3fq2rv407u
https://www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada
https://residenciathome.com/
https://masquecruceros.avasa.com/


 
14 

 İhtiyaç Analizi Raporu 

TİCARET ODALARI 

Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (ANKESOB) .......................................................................... www.ankesob.org.tr 

Chamber of Achaia ...................................................................................................................................................... www.e-a.gr 

Hame Chamber ......................................................................................................................................... www.hamechamber.fi 

Chamber of Commerce Granada, Spain .......................................................................................... www.camaragranada.org 

Camera di Commercio di Firenze ............................................................................................................ www.fi.camcom.gov.it 

 

KAMU OKULLARI 

C.P.I.F.P. Aynadamar ........................................................................................................................... www.cpifpaynadamar.es 

 

DÜZENLEME VE BASKI 

OpenCom i.s.s.c 

Elena Evangelista 
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The English version is the official “Report on the Need Analysis” 
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The translation of this “Report on the Need Analysis” has been performed by the partner “Ortakoy 80.Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi”. 
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