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Dijital Girişimcilik Becerisinin Geliştirilmesi Yoluyla Göçmenlerin Yaşamlarını 
Şekillendirmek!  

Heyecan Verici Yeni Proje ABCD4ME Bu Sorumluluğu Üstleniyor! 

 

 
2015 yılından bu yana Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen büyük göçmen ve mülteci akınlarına 
karşı hiç kimseyi geride bırakmamak amacıyla herkes için ekonomik fırsatların yaratılması hedefi, “BM 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine” dâhil edilmesinin ardından hükümetlerin ve kalkınma 
ortaklarının gündeminde üst sıralara yükselmiştir. Bunu başarmanın önemli bir yolu ise girişimciliğin teşvik 
edilmesidir. Eylül 2016'da hükümetler, göç ve zorla yerinden edilme konularında uluslararası işbirliğinin 
güçlendirilmesi çağrısında bulunan “New York Deklarasyonu'nu” kabul ederek serbest meslek ve 
girişimciliğin desteklenmesi de dâhil olmak üzere hem göçmenlerin hem de mültecilerin sosyoekonomik 
içermelerine vurgu yapmıştır. “Göçmenler ve Mülteciler İçin Girişimcilik Politika Rehberi (Birleşmiş 
Milletler, 2018)” de girişimciliğin bilgi ve girişimcilik ruhunu paylaşarak, yeni pazar fırsatları ve sınır ötesi 
ağlar yaratarak göçmenleri ve mültecileri yerel ekonomilere dâhil etmenin etkili bir yolu olabileceğini 
savunmaktadır. Göçmenlerin kariyerleri boyunca kaliteli dijital eğitime erişimlerinin sağlanması da bu 
hedefe ulaşmada hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu bunun gerçekleşmesine 
yardımcı olmak üzere bir “Dijital Eğitim Eylem Planı” önermiştir. 

 

Bu nedenle Avrupa genelinde dijital girişimcilik alanında göçmenlere destek ve yardım sunmak her 
zamankinden daha önemli hale gelmiştir. ABCD4ME Projesi bu konuya eğilerek göçmenlerin hayatlarını 
şekillendirecek fırsatlar sunmayı ve böylece tam potansiyellerine ulaşarak büyümeye ve gelişmeye devam 
etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ABCD4ME Projesi, dijital 
girişimcilik becerilerinin ve niteliklerinin geliştirilmesini destekleyerek göçmenlerin ekonomik dışlanmasını 
azaltmayı amaçlamaktadır. 

ABCD4ME Projesi kapsamında planlanan stratejik eylemler, Avrupa'da Dijital Girişimci olmanın karmaşık 
sürecinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı; yenilikçi yaklaşımların ve dijital teknolojilerin 
benimsenmesini desteklemeyi; örgün ve yaygın öğrenme faaliyetleri yoluyla proje sonuçlarının 
yaygınlaştırılmasını; araçların ve kaynakların dijital olarak kullanıma sunulmasına katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. Proje sonuçları arasında; 

● Dijital Ekonomide Göçmen Girişimciliği İçin Çevrim İçi Dijital Veri Tabanı 
● Teorik Çerçeve, Pedagojik Temel ve Eğitim Müfredatı 
● Dijital Ekonomide Göçmen Girişimciliği İçin Uygulamalar Aracılığıyla Öğrenmeye Yönelik Dijital 

Eğitim Platformu 
● ABCD4ME Pedagojik El Kitabı 

yer almaktadır. 

Dijital Veri Tabanı, potansiyel dijital girişimciler için en iyi uygulamalar, projeler, metodolojiler ve politika 
kılavuzları dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklardan oluşan bir veri tabanı sağlamayı amaçlamaktadır. Teorik 
Çerçeve, her bir proje ortağı ülkedeki göçmen girişimciliği için Ulusal Yeterlilik ve Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesini analiz ettikten sonra eğitim müfredatı için öğrenme üniteleri önerisini de içerecek şekilde 
proje hedef grubuna yönelik yeni bir Yeterlilik Çerçevesini tanımlamayı amaçlamaktadır. Eğitim 
Müfredatı, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde mesleki eğitim öğretmenlerine ve eğitmenlerine dijital 
ekonomide göçmenlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, bu becerilerin geliştirilme süreçlerinde 
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faydalanılacak öğrenme çıktılarının aktarılabilirliği, tanınması, geçerliliğin sağlanması ve belgelendirilmesi 
için de temel oluşturacak bir araç sağlamayı amaçlamaktadır. 

Dijital Eğitim Platformundaki Öğrenme Uygulamaları, mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri ve 
eğitmenleri için cinsiyet, etnik, dijital, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele alarak dijital dönüşümdeki yenilikler 
ve kültürlerarası girişimcilik kültürünü geliştirerek yararlı bir dijital kaynak olmayı amaçlamaktadır. 
Uygulama tabanlı öğrenme aynı zamanda esnek öğrenme ortamı sağlamayı ve genellikle genç göçmenler 
arasında mevcut olan ve giderek artan dijital yeterlilik seviyesinden yararlanmayı amaçlamaktadır. 
Pedagojik El Kitabı, mesleki eğitim ve öğretim eğitmenlerine yönelik göçmen girişimciliğin uygulama 
tabanlı dijital öğretimini desteklemek için derinlemesine bilgi, temel kavramlar, tanımlar ve metodolojik 
rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

Editör Notu: 

ABCD4Me Projesi (2021-1-BE01-K220-VET-000033048), Belçika Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenmekte ve Avrupa Birliği'nin Erasmus + programı kapsamında finanse 
edilmektedir. ABCD4ME, ekonomik dışlanmalarını azaltmak ve kariyer yollarını ilerletmek için göçmenler 
arasında dijital girişimcilik becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. 

ABCD4ME, Belçika'dan Le Monde Des Possıbles Asbl (Koordinatör), Türkiye'den İstanbul Valiliği, 
Avusturya'dan KIST Consult E.U., İspanya'dan Instıtuto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacıon Sl 
ve İrlanda'dan Innoquality Systems Limited kuruluşlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen bir 
projedir. 

Proje, Şubat 2022'den Ocak 2024'e kadar sürecektir.  

Basın Bülteni Proje Konsorsiyumu adına Türkiye’den İstanbul Valiliği tarafından hazırlanmıştır. Proje 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki yerel proje ortağı ile iletişime geçiniz. 

http://abmerkez.com/  
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