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EDU4SENT bir Erasmus+ stratejik
ortaklık projesidir.
Projenin amacı, göçmen kökenli genç
yetişkinler için sosyal girişimcilik
üzerine yenilikçi bir uluslararası açıkçevrimiçi kurs geliştirmektir.
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1.Göçmen geçmişli genç
yetişkinlerle çalışan eğitimciler
için:
-Uluslararası işbirliği ve kurs verme
mekanizmaları aracılığıyla göçmen
kökenli yetişkinlerle aktif olan kamu ve
özel kuruluşların uluslararasılaşmasına
katkı
-Yeni modern müfredat ve kurs verme
mekanizmasının geliştirilmesi

2)Paydaşlar için:
Göçmen geçmişli genç yetişkinler için
sosyal girişimciliği şekillendirmede özel
haritalama yöntem ve
stratejilerde
artırılmış farkındalık
3. Yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa
düzeyinde: Göçmen geçmişe sahip
genç yetişkinlerin Avrupalı sosyal
girişimciler haline gelmelerine yönelik
dönüşümüne katkı

İÇERİK
Sosyal girişimler, göçmenler için yeni iş fırsatları yaratmak, güçlenmelerini
artırmak ve girişimciler dahil olmak üzere adil ve eşit bir ortamda
çalışmalarını sağlamak için büyük önem taşıyor ancak eğitim sistemleri
yeterli girişimci eğitimi içermiyor ve çoğu insan becerilerden yoksun modern
iş ortamına girmek için gerekli.
EDU4SENT, bir müfredat ve açık erişim çevrimiçi bir kurs(OOC) oluşturarak
uzun vadede sosyal girişimciliği teşvik etmelerine destek olmak için düşük
vasıflı genç yetişkin mültecilere ve sığınmacılara sahip kuruluşlarda çalışan
eğitimcilerin sosyal girişimcilik bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.Türkiye, Yunanistan, Polonya ve İtalya'dan 5 ortakla Sosyal
Girişimcilik Eğitimindeki kapasitelerini artırarak.

ORTAKLAR
Paydaş Eğitim,Kültür ve Sanat Derneği
TÜRKİYE,Koordinatör

Paydaş eğitimcilerin yeniden birleşmesiyle kurulan kar amacı gütmeyen
eğitimsel bir kurumdur. Üyeler temelde eğitim alanında organizasyonların
farklı türlerindeki eğitim görevlileridir.Bu konuda derneklerin düzenli
aktiviteleri
resmi
ve
resmi
olmayan
eğitimdeki
kolaylaştırıcılar,eğitimciler,koçlar için destekleyici eğitimsel aktivitelerin
gelişimini destekleyen eğitim organize edicileri içerir.Aktiviteler üç ana
alanı kapsar:kişisel ve profesyonel gelişim,yenilik ve dijitalleşme için
eğitim.Eğitim görevlisi ve eğitimsel etkileşim arasında karşılılıklı eğitimi
sürdürmek için organizasyonları yönetmek derneğin amaçlarından
biridir.Ana
görevlerimizden
biri
işbirliği
ve
kişisel
gelişimi
arttırmak.organizasyonlarımız eğitimsel kaynakları desteklemek için ayrıca
gelişen bazı yenilikçi eğitim programları,modülleri,ve araçları üzerine
odaklanır.

ZONGULDAK VALİLİĞİ,TÜRKİYE
Zonguldak Valiliği, bir kamu kurumudur .1924’te kurulan Zonguldak ili,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ilidir. 81 ile sahip ülkemizdeki valiliklerin tümü
İç İşleri Bakanlığ’ının hiyerarşik kontrolü altında çalışır.Zonguldak Valiliği
tüm diğer valilikler gibi özel sektör ve diğer kamu kurumları üzerindeki
yaptırım ve tüm sorumluluğa sahip bir şemsiye görevindedir.Zonguldak’ın
bulunduğu yer Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesindedir ve taş kömür
rezervlerine sahip Türkiye’deki tek şehirdir.Zonguldak ilinde 1980’ten beri
nüfus azalmaktadır..Çünkü sektörlerin çeşitliliği ilde azalmakta ve bu azlık
yoğun bir şekilde işsizliğe neden olmaktadır.

ORTAKLAR
Danmar Computers Sp. z o.o.
POLONYA

Danmar Bilgisayar Şirketi, özelleştirilmiş ICT çözümleri , e öğrenmeyi
geliştiren bilgi teknolojileri alanında ve mesleki eğitimi geliştirmeye
yönelik özel bir şirkettir.Eğitimler gelişim programları ve eğitim
materyalleri,
danışmanlık,
internet
sayfası
tasarımı,mobil
uygulamalar,internet kampanyaları ve e öğrenme sistemleri ile ilgilidir.
Teknik personelin; uygulama ve internet ağları ,veritabanı teknolojilerini
kullanma, mobil uygulamalar ve modern interneti geliştirme deneyimi
vardır. Sistem müşteri ve sunucu tarafından sosyal ve bulut servislerini
içerir.Danmar tasarladığı bilgisayar sistemleri ile proje yönetim sistemini
geliştirdi.Yönetici projesi.şu anda Avrupa projeleri yönetimine yönelik
pazardaki tek üründür.

Institute of Entrepreneurship Development
YUNANİSTAN
İED girişimsel ruhu arttırmada ve gelişimi desteklemekle
görevlidir.Toplumun
gelişimi için önemli faktör olarak girişmiciliği
önemseyen kurum iş desteklemek ve sağlıklı girİşimciliğin büyümesini
kolaylaştıran yenilikçi çözümler sağlamaktadır.Amaca ulaşmak için insan
kaynaklı yaklaşımları kabul eden kurum Yunanistan ve yurt dışından
akademik,sosyal
ve iş partnerleri ile iş birliği yapar.İED,üretim ve
transferin nasıl olduğunu amaç edinerek girişimsel kültürü destekler ve
etkin güç dinamiklerini kullanarak girişimlikteki canlılığı arttırır.

ORTAKLAR
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FORMAZIONE
E COMUNIONE,İTALYA
Fo.co. Sicilya’da 2012 ‘te kurulmuş bölgenin sürdürülebilir gelişimi için
çalışmayı amaçlayan , bireylerin gelişimi için çeşitli servisler yoluyla
hizmetler sunan bir kurumdur. Kurum mülteciler, sığınmacılar ve
refakatsiz yabancı küçükler için oluşturulan projeler , mesleki eğitim
hizmetleri ve sosyal planlama aktiviteleri ;Birleşmiş Milletler’in
sözleşmelerinin etik kuraları ile belirlenmiş rehberlik prensipleri
doğrultusunda hazırlanır.

NEXT EVENT
Ekim,2020
İkincisi Ulusötesi Proje Toplantısı,Polonya
Eylül,2020
Çevirimiçi Toplantı

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada
yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

