
 

                            
 

 

İham Verici Liderlik ve Girişimcilik Çalıştayına Katılım için Davetiye  
 
İDV Özel Bilkent Okulu,02.04.2019 tarihinde “İlham Verici Liderlik ve Girişimcilik Çalıştayının” düzenlenmesi için 
İNOMER’le işbirliği yapmaktadır.  
 
Bu proje Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından finanse 
edilmektedir. 
 
İlham Verici Liderlik ve Girişimcilik Çalıştayları nedir? 
İlham Verici Liderlik ve Girişimcilik Çalıştayları, bir günlük, eğlenceli, interaktif ve katılımcı eğitimlerdir. Çalıştayların 
hedef kitlesi 12-18 yaş arasındaki kız öğrencilerdir. Çalıştaylarla kız öğrencilerin teknoloji, girişimcilik ve inovasyon 
konularında kariyer yapmalarını özendirmek amaçlanmaktadır. Çalıştaylar, Ocak 2018’de kabul edilen Avrupa 
Komisyonu’nun Dijital Eğitim Eylem Planı’ndaki “Madde 8-Kızlar için Dijital ve Girişimcilik Becerileri Eğitimleri”nin 
uygulanmasına katkı sağlayacaktır.  

 
Çalıştayları kim organize ediyor? 
Çalıştaylar uluslararası danışmanlık kuruluşu İNOMER’in Ankara (https://inomer.org)  ve Paris (https://inomer.fr) 
merkezleri tarafından Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, İtalya ve Dağlık Karadağ’daki danışmanları ile organize 
edilmektedir.  
 
Çalıştayın formatı nasıl? 
25 öğrencinin katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon; kadınların teknolojideki yeri; 
kişisel nitelikler ve becerilerin önemi konularına odaklanacaktır. Teknoloji, girişimcilik ve inovasyon konularında 
çalışan ve kariyer sahibi olan başarılı kadınlar rol model olarak çalıştaylara katılıp tecrübelerini paylaşacaklar, 
öğrencilere mentorluk verecekler ve tavsiyelerde bulunacaklardır. (Öğle yemeği ve ara öğünler İNOMER tarafından 
sağlanacaktır).  
 
Çalıştaya niçin katılmalıyım?  
İnovatif kadın girişimciler dünyayı değiştirebilir. Katılımcılar çalıştaylar ile, temel inovasyon ve girişimcilik becerilerini 
geliştirecek; rol modeller tarafından paylaşılacak tecrübe ile bu değişim için gerekli güce sahip olduklarını 
öğreneceklerdir. Çevrelerindeki imkanların farkına varacak ve geleceklerini nasıl şekillendirebilecekleri konusunda 
fikir sahibi olacaklardır. Çalıştayların sonunda katılımcılara “e-sertifika” gönderilecek ve çalıştayların gerçekleştirildiği 
diğer ülkelerdeki arkadaşlarının, rol modellerin ve mentorlerin dahil olduğu sosyal ağın parçası olabileceklerdir.  
 
Çalıştaya katılım süreci nasıl olacak?  
Sınırlı katılım kapasitesine bağlı olarak, girişimcilik ve inovasyon konularına ilgisi kanıtlanmış öğrenciler, ilk başvuru 
esasına göre çalıştaya kaydedilecektir. Kayıt olunması halinde 02.04.2019 günü çalıştaya katılımınız büyük önem 
taşımaktadır.  
 
Çalıştaya katılmak istiyorsan, velilerin aşağıdaki formu senin için doldurup imzalamalılar. Kaydının değerlendirmeye 
alınabilmesi için formlar 15.02.2019 tarihine  kadar CAS Koordinatörü Fatma Kaya’ya  teslim edilmelidir. 
 
 
 

Aykut İnan İŞERİ 
İDV Özel Bilkent Lisesi  Müdürü 

  

https://inomer.fr/


 

                            
 

 

 
İham Verici Liderlik ve Girişimcilik Çalıştayına Katılım için Başvuru ve Veli İzin Formu 

 
Aşağıda imzası olan ben, velisi olduğum kızım ………..............................’ın, İlham Verici Liderlik ve Girişimcilik 
Çalıştayı’na katılmasına izin veriyorum. Çalıştaya katılımda seçimin ilk başvuru esasına göre yapılacağını kabul 
ediyorum.  
 
Projeyle ilgili tanıtım faaliyetleri için, çalıştaylar sırasında İNOMER tarafından fotoğraf ve videolar çekilecektir. Bunlar, 
EIT’in basılı yayınları, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi kanallarında EIT tarafından yayınlanabilecektir.   
 
Lütfen bu konuda bilgilendirilmiş olduğunuzu teyit edip, çalıştaylar sırasında kızınızın içinde bulunduğu fotoğraf ve 
videoların EIT tarafından yayınlanmasına izin verip vermediğiniz konusunda bilgi verin. 
 

□  Yukarıda belirtildiği gibi çalıştaylar sırasında kızımın yer aldığı fotoğraf ve videoların yayınlanmasına izin veriyorum.  

□  Yukarıda belirtildiği gibi çalıştaylar sırasında kızımın yer aldığı fotoğraf ve videoların yayınlanmasına izin vermiyorum. 

 
Verilerin işlenmesiyle ilgili sorunuz olması halinde EIT iletişim sayfasından (https://eit.europa.eu/contact) temasa 
geçebilirsiniz. Ayrıca EIT-DPO@eit.europa.eu adresinden de EIT Veri Koruma Sorumlusuna sorularınızı iletebilirsiniz.  

 

Öğrencinin adı  Yaşı  

e-posta adresi  Sınıfı  

 

Velinin adı  

e-posta adresi  

Tarih  

İmza  
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