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Projenin Amaçları  

 

Proje 

3 önemli destek üzerine dayalı 

sosyal girişimcilik yetkinliği bazlı 

eğitim müfredatı: 
 

 Kaliteli eğitim için bir araç olarak 
CLIL metodolojisi 
 

  Çoklu Zeka Kuramı  
 

 Gelişmiş Bilişim Teknolojisi 
Araçları 

     
 
 
 

 

SET2CLIL projesi ya da akademik İngilizce temel alınarak 

teknolojik olarak geliştirilmiş sosyal girişim eğitimi, Erasmus+ 

programı dahilinde mesleki eğitim ve yetiştirme alanında 

stratejik bir ortaklıktır. 

 

   

SET2CLIL projesi üç entelektüel çıkışı oluşturarak; 

kırsal alanlar için de dahil olmak üzere,  

teknolojiyle   mesleki    eğitim    ve  

öğretimin birleşimini iyileştirmede,  

kolayca  erişilebilir  süregelen  mesleki  

eğitim    ve    öğretimin    teşvik     ve  

geliştirilmesine, girişimci dil ve mesleki  

eğitim  ve  öğretimde dijital becerilerin  

gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.  

- SET2CLIL Müfredatı 

- E-depo 

- Eğitmen Rehberi 

 

 

 

 

 

Yukarıda anlatılanları başarabilmek için aralarında sosyal girişimcilik temsilcileri ve 

olmak isteyenler, mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri, sivil toplum örgütleri ve 

sosyal sektörde söz sahibi olanlar, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, yetkililer 

ve politikacılar, mesleki öğretmenler ve eğiticiler (akademik İngilizce methodu 

kullanan öğretmenler, iki dilli öğretmenler) öğretmen eğitim kurumları ve 

sağlayıcılarını içeren en az 750 kişi yer alacak 
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HABER BÜLTENİ  I 

• sosyal girişimcilik becerileri 
 

• yabancı dil becerileri 
 

• Bilişim ve iletişim teknoloji 
becerileri 

 

   E-DEPO 

 eğitim materyallerini 

toplamak, korumak ve açık 

erişimini sağlamak 

 

 CLIL öğretmenlerinin yanı 

sıra dil öğretmenlere ve iki 

dilli öğretmenlere de olanak 

sağlamak 

CLIL uygulamasının 

iyi örnekleri 
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Ortaklıklar 

 

HABER BÜLTENİ  I 
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SET2CLIL projesi aslında dil öğretmenlerinin 

uzmanlığını, sosyal girişimcilerin uzmanlığı ve 

bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı ile önemli 

bir sinerji elde etmek için birleştiriyor: değeri ile 

yenilikçi, açık erişim, kolayca tanınabilir, öğrenci 

merkezli, zaman tasarrufu, çapraz mesleki eğitim 

müfredatı. Böyle bir çözüm ortaklığın yanısıra, katılımcı 

ülkelerin mesleki eğitim sistemleri üzerinde de önemli 

kısa ve uzun vadeli faydalar getirmekle yükümlüdür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje koordinatörü 

Infocenter EOOD, Bulgaria 

Mesleki Eğitim Merkezi 

 

Fundatia Professional, Romania 

Sivil Toplum Kuruluşu 

IRMA S. L., Spain  

Danışman Şirketi 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey  

Kız Okulu 

Mary Immaculate College,  

Republic of Ireland 

Öğretmen Yetiştirme 

Merkezi 

Başlangıç 
 

İlk uluslararası 

SET2CLIL proje 

toplantısı  Aralık  

9-10 2015 Tryavna, 

Bulgaristan'da 

gerçekleştirildi. 

Toplantının temel 

amacı müfredat, 

eğitim malzemeleri 

için E-depo, Sosyal 

Girişimcilik, Eğitici 

Kılavuzu gibi nihai 

entelektüel ürünlerin 

oluşturulması ile ilgili 

konular üstünde 

tartışmaktı.  

 

Projenin hedeflerini 

sunmak ve yerel 

yetkililerin desteğini 

aramak amacıyla 

proje ortakları 

belediye başkanı 

Sayın Doncho 

Zahariev ile bir 

araya geldi. 
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CLIL NEDİR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABER BÜLTENİ  I 

 

 

Sosyal girişimciler, toplumun en acil 

toplumsal sorunlara yenilikçi 

çözümler üretebilen bireylerdir..  

 

 

 

 

 

 

 

NEDEN Sosyal Girişimcilik?  

NEDEN CLIL? 

Sosyal Girişimci KİMDİR? 

 

 

Sosyal girişimcilik dünyanın gelişimine  

ve değişimine katkı sağlayacak bir işin  

nasıl başlatılacağı, geliştirileceği ve  

yürütüleceği ile alakalıdır. 

 

 

 

 

 

İçerik ve dilin beraber öğrenilmesi, tüm derslerin yabancı dille öğretilmesi ve içerik tabanlı 

öğretim metodlarına benzer ama farklı bir metodoloji olarak David Marsh ve Anne Maljers 

tarafından 1994 yılında oluşturulan bir terimdir. Bu yaklaşım içeriğin öğrenimini ek dil üzerinden 

gerçekleştirir, böylece hem konu hem de dil öğrenilir. Bu yaklaşım ile öğrencilere öğrendikleri yeni 

dil becerilerini o anda kullanma şansı elde ederler, bu nedenle bu tür yaklaşımlar Avrupa 

Komisyonu tarafından önemli yaklaşımlar olarak tanımlanmıştır.  

 

 

     

 

 

 Birçok durumda, sosyal girişimcilik, tek 

değilse bile Avrupa'da, özellikle kırsal 

bölgelerde geliştirme potansiyeli için 

gereklidir.  Kırsal Kalkınma  

için        Avrupa      Ağı,  

AB'nin   Baskın  kırsal 

bölgelerdeki nüfusun  

yaklaşık  %14'nün 

AB           istihdam  

ortalamasının yarısından 

daha az olmasından muzdarip  

olduğunu bildiriyor. GSYİH'nin yaklaşık 

%10'nu temsil eden Avrupa ekonomisinin 

önemli       bir      ayağını       temsil    ediyor. 

 11 milyondan fazla işçi veya aktif AB 

nüfusunun %4.5'i, sosyal ekonomide    

istihdam   edilmektedir.  Her  yıl  kurulan her  

                 dört  yeni  işletmenin  biri  sosyal  

bir      iştir.     Bir      çoğu 

 coğrafi   ve    ekonomik  

dezavantajlar sebebiyle  

dışlanma   riski  altında 

 olan  kırsal  halk için  yeni   

eğitim      kursları,    kırsal 

topluluklarda  sosyal  yenilikler  

 ve  istihdamla  ilgili  bir  rapora  göre,  kırsal 

alanda      sosyal       yenilik       için        bir     

itici         güç        olarak       görülmektedir . 

Sosyal Girişimcilik  NEDİR? 

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği 

ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi 

sadece yazarların görüşlerini 

yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon 

burada yer alan bilgilerin herhangi 

bir şekilde kullanımından sorumlu 

tutulamaz. 

  CLIL müfredat süresini artırmadan  

    dil  öğrenme   ve  uygulama  için  

       fırsatları   arttırır.   "hands-on"  

         eğitimini  kolaylaştırmak  için 

   BİT çeşitli araçlar ile bütünleştirir                         
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