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İhtiyaç analizinin amacı,uzun vadeli kullanımını ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için yaygınlaştırma planlarının yanı sıra  O1/OOC (Sosyal
Girişimcilik için Açık Çevrimiçi Kurs), IO 2 (Eğitim İçeriği) dahil olmak
üzere  projenin  fikri çıktılarının (IO) temel alınacağı somut veriler ve
metodolojik bir çerçeve oluşturmaktır.

 İhtiyaç Analizi 
March 2020-September 2020

Her ortak kuruluş, vaka çalışmaları, odak grupları için görüşmeler
yoluyla ve sosyal girişimcilik yeterliliklerinin nasıl geliştirileceğine
ilişkin göçmen kökenli yetişkinlerin bu uluslararası ihtiyaçlarının
temelini oluşturan anketler aracılığıyla  ulusal veriler topladı.



SONUÇ 

İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇLARI 

Göçmenlerin göç ettikleri ülkenin sosyal yapısında dezavantajlı gruplardan
biri olduğunu kabul etmek gerekir. Halihazırda ekonomik ve sosyo-kültürel
sorunlar yaşayan göçmenlerden sosyal inisiyatif almalarını beklemek
paradoksal görünüyor. Buradaki amaç, sorunlarının çözümünü
başkalarından beklemeyen, farkındalıklarını artırarak kendi çözümlerini
bulan proaktif bir göçmen girişimi oluşturmaktır.
Tüm bulgular, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Polonya dahil olmak üzere 611
göçmenden toplanan verilerin göç ettikleri ülkede girişimci ve sosyal
girişimci olabilmeleri ve bu alandaki çalışmalara katılabilmeleri için iyi
planlanmış bir eğitime ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. 
Toplanan verilerden elde edilen bulgulara dayalı olarak, girişimcilik ve sosyal
girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanmış bir eğitim
programında göçmenlerin aşağıdaki alanlarda becerilerinin geliştirilmesi
önerilmektedir.

 

 1.Görüşme bazlı araştırma 

2.Yuvarlak masa tartışmaları 

3.Soru tabanlı anket 

Veriler, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Polonya
dahil olmak üzere toplam 611 katılımcı ile
proje ortakları tarafından toplanmıştır.
 

Ana öneriler 
Girişimcilik eğitiminin önerilen boyutları
aşağıda verilmiştir;

a.     Girişimcilik
b.     İş fikri/proje geliştirme 
c.     Müşteri Analizi 
d.     Yatırım
e.     Sosyal Girişimcilik 
f.      İletişim Becerileri 
g.     BİT(Bilgi ve İletişim
Teknolojileri)



12 eğitimci/kolaylaştırıcı için bir öğrenme Öğrenme-Öğretmen Faaliyeti
Etkinliği yapılacaktır.
 
 
Etkinlik, katılımcıların kendi sosyal girişimlerini geliştirmenin yanı sıra
göçmen kökenli yetişkinleri sosyal girişimcilik konusunda nasıl
eğiteceklerini öğrenecek bir kursa yerleştirilecek şekilde tasarlanacak. Yeni
başlayanlar olarak başlayacaklar, sosyal girişimciliğin temel kavramlarıyla
tanışacaklar. Etkinliği tamamladıktan sonra, bir sosyal girişim başlatmanın
temel unsurları ve sosyal girişimciliğin temel temelleri hakkında karmaşık
bir anlayışla ortaya çıkacaklar.

 Zonguldak'ta bir Çoğaltıcı Etkinlik  düzenlenecektir.100 ulusal katılımcı yer
alacaktır.Etkinliğin amacı O1/OOC ve O2/EC'yi yaygınlaştırmaktır. Konuyla
ilgili uzmanların ve  konuşmacıların katkılarıyla göçmen kökenli yetişkinler
için sosyal girişimcilik fikri üzerine çalıştaylar

Etkinliğin önemi nedeniyle politika yapıcılar da davet edilecektir. Etkinliğe
projenin hedefi (eğitimciler/öğretmenler/kolaylaştırıcılar) ile diğer
paydaşlar (Yerel ve Ulusal Otoriteler, Kamu vb.) davet edilecektir.

Larissa,GREECE

TURKEY

Sonraki Etkinlikler 

Çoğaltıcı Etkinlik 

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

Üçüncü Ulusötesi Proje Toplantısı 
 

Sonraki Toplantılar 


