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1.Giriş 

START IN projesinin amacı, genç sosyal girişimcilerin farklı sosyal, kültürel veya ekonomik bağlamlardaki 

fikirlerini eyleme dönüştürmek için temellerini atmak, erken yaşlardan itibaren kapasiteleri ve yetenekleri 

geliştirmek, “sosyal girişimci zihniyetini” teşvik etmektir.  

Proje, eğitim çerçevesindeki gençlerde sosyal yenilikçilik ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmek için 

pedagojik bir ortam tasarlayacak ve geliştirecektir. 

Bu, eğitimciler, öğrenciler ve paydaşlar arasındaki ortaklık aracılığıyla özel içeriklerin 

oluşturulmasına izin veren didaktik materyaller ve son teknoloji gibi ICT tabanlı araçlar, 

uygulamalar ve çevrimiçi bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir. 

Öğretmen yetiştirmek girişimcilik eğitiminin teşvik edilmesi için kritik bir faktördür.çünkü bu eğitim 

yenilikçi öğretim metotlarını ve materyalleri içerir ve bu durum öğretmenler ve okullar için zorlayıcı olabilir.  

 

START IN projesi kapsamlı bir çalışmaya dayanan müfredat geliştirdi:Bu müfredat“ Kapsayıcı ve Yenilikçi 

Girişimcilik Eğitimi Üzerine Avrupa Kalite Çerçevesi temelli Müfredatın Teorik Çerçevesi ” START IN 

projesi (START IN, 2018) tarafından detaylandırıldı. 

Müfredat, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin ihtiyaçlarını ele almakta ve okulda yenilikçi ve 

kapsayıcı girişimciliği teşvik eden eğitim programları ve etkinlikleri tasarlayabilmek ve uygulayabilmek için 

geliştirmeleri gereken yeterlikleri tanımlamaktadır. 

Müfredat, İngilizce ve konsorsiyumun tüm dillerine çevrilerek proje sitesi (https://startin.erasmus.site) 

aracılığıyla erişilebilen bir Açık Eğitim Kaynağı (OER) olacaktır. Müfredat, Yüksek Öğretim, Mesleki 

Eğitim, Öğretmen Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme bağlamında öğretmen yetiştirme 

programlarında uygulanması amacıyla Avrupa çapında çeşitli kuruluşlarca kullanılabilir. 

1.1 Avrupa Kalite Çerçevesine Uyumluluğu 

START IN müfredatı, farklı ülkelerdeki yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak, Avrupa çapında okul 

öğretmenleri ve eğitimcilerin hareketliliğini desteklemek ve yaşam boyu öğrenmeyi, beceri sertifikasyonunu 

ve eğitim kredisini desteklemek için, hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ile 

uyumludur. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) temelli bir müfredatın uygulanması şunları içerir: EQF seviyesinin 

tanımı, öğrenme birimlerinin tanımı ve birim başına öğrenme çıktılarının geliştirilmesi. Öğrenme çıktıları 

değerlendirilmeli ve böylece her birim için değerlendirme yöntemleri ve kriterleri tanımlanmalıdır. 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, artan yeterlilik seviyelerine sahip öğrenme çıktıları açısından ifade edilen 

sekiz yeterlilik seviyesine sahip ortak bir referans çerçevesi oluşturmaktadır (Council, 2017). 

 

START IN müfredatı, ilk ve ortaokul öğretmenleri tarafından okulda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimciliğin 

uygulanmasını sağlamak için ulaşılması beklenen karmaşıklık, mesafe ve öğrenme düzeyini dikkate alarak 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 7. seviyesine karşılık gelir ve bu uyum, START IN ülkelerinde 

ortaöğretim ve ilköğretim öğretmenlerinin başlangıç eğitiminin bir sonucu olarak Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesi (EQF) 6. seviyesine veya daha yüksek bir seviyeye sahip olduğunu göstermektedir (START IN 

Projesi, 2018). 

 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) 7. seviyesine karşılık gelen tanımlayıcılar şunlardır: 
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Bilgi Beceriler  Sorumluluk ve Özerklik 

Özgün düşünme ve/veya 

araştırma için temel olarak, 

bazıları bir iş veya çalışma 

alanında bilginin ön planda 

olduğu yüksek derece 

uzmanlık bilgisi. 

Bir alanda ve farklı alanlar 

arasındaki arayüzde bilgi 

konularının ciddi farkındalığı 

Yeni bilgi ve prosedürler 

geliştirmek ve farklı alanlardaki 

bilgileri bir araya getirmek için 

araştırma ve / veya inovasyonda 

ihtiyaç duyulan özel problem 

çözme becerileri 

Karmaşık, öngörülemeyen ve 

yeni stratejik yaklaşımlar 

gerektiren iş veya çalışma 

ortamlarını yönetir ve dönüştürür 

Mesleki bilgi ve pratiğe katkıda 

bulunma ve / veya ekiplerin 

stratejik performansını gözden 

geçirme sorumluluğunu üstlenir  
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1.2 Kredi transferi ve kredi tanıma 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin (EQF) 7. seviyesindeki eğitim programları için, tanımlanmış öğrenme 

çıktıları, değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri ile şeffaf ve güvenilir eğitim programları 

sağlamak ve ayrıca kredi transferi ve kredi tanıma işlemini kolaylaştırmak amacıyla ECTS ve ECVET kredi 

sistemleri uygulanabilir. (START IN, 2018). 

START IN müfredatı hem ECTS hem de ECVET kredi sistemleri ile uyumludur. START IN müfredatı, 

öğrenme ünitelerini, öğrenme birimlerinin içeriğini, değerlendirme yöntemlerini ve kriterleri, iş yükünü ve 

her bir öğretim birimi için ECTS kredilerini ve ECVET puanlarını belirlemiştir. 

 

START IN müfredatına dayalı eğitim programları uygulandığında ve yetkili kuruluşlar arasında eğitim 

anlaşmaları yapıldığında gerçek kredi tanıma ve kredi transferi, gerçekleşecektir. Bu, Yükseköğretim 

kapsamında ECTS kredi sistemini kullanarak veya START IN müfredatının ECVET uyumluluğundan 

yararlanarak Mesleki Eğitim bağlamında olabilir. ECT'ler ve ECVET sistemlerini kullanarak kredi tanıma, 

aynı zamanda START IN programının amaçlarına uygun olan Sürekli Mesleki Gelişim veya Yaşam Boyu 

Öğrenim bağlamında da uygulanabilir. 

 

1.3 Öğrenme Çıktıları 

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında, öğrenme çıktıları “bir öğrencinin öğrenme sürecinin 

tamamlanmasından sonra ne bildiği, anladığı ve yapabildiği ile ilgili ifadelerdir”. Öğrenme çıktıları “Bilgi, 

Beceri, Sorumluluk ve Özerklik olarak ya da öğrencinin bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerekenleri 

açıklayan açık metin alanı” olarak tanımlanabilir ve “standart terminoloji kullanımı” kullanılmaz (Konsey, 

2017).  

 

START IN projesi, öğrenme çıktılarının geleneksel sınıflandırmasını üç kategoriye (Bilgi, Beceri, 

Sorumluluk ve Özerklik) dahil etti fakat öğrenme çıktılarını tanımlamak için öngörülen fiillerin 

kullanılmasını değil. Ayrıca, “öğrenme çıktılarının sınıflandırılmasının zorunlu olmadığı ve her zaman çoğu 

kez birleştirildiği değerlendirme süreci için mutlaka ek bir değer sağlamadığı” gerçeğinin farkındayız 

(Avrupa Birliği, 2011). 

 

1.4 Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 
 
Girişimci öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi, öğrenme çıktılarının yaratıcılık ve yenilikçilik ile 

bağlantılı olduğunu dikkate alarak, yenilikçi öğrenme metotlarını gerektiren önemli bir görevdir. 

“Girişimci öğrenme sürecinden önce var olmayan bir değerin yaratılması” ve soyutlamada 

öngörülemez ”(Bacigalupo, 2016) ve“ tutumlar ve davranışlar muhtemelen bilgiden daha önemlidir ”. 

(Avrupa Komisyonu / EACEA / Eurydice, 2016). START IN müfredatı, her ünitenin öğrenme çıktıları 

için değerlendirme yöntemlerini tanımlamıştır. 

 

1.5 İşyükü 
 

İş yükü, bir öğrencinin öğrenme birimi için gereken yeterlilikleri kazanması için gereken çaba olarak 

tanımlanır. Bireyin tipik olarak, örgün öğrenme ortamlarında tanımlanmış öğrenme çıktılarına ulaşmak için 

gerekli olan dersler, seminerler, projeler, pratik çalışmalar, işe yerleştirmeler ve bireysel çalışma gibi tüm 

öğrenme etkinliklerini tamamlaması gereken zamanın bir tahminidir (Avrupa Komisyonu, 2015). . 

 

Bir akademik yılın tam zamanlı iş yükü, ECTS ve ECVET sistemlerinde 60 krediye ayarlanır: 

• Tam zamanlı bir akademik yılın veya bunun eşdeğeri olan öğrenim çıktılarına ve ilgili iş yüküne 

60 ECTS kredisi ayrılır, (Avrupa Komisyonu, 2015) 
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• Resmi tam zamanlı bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde bir yıl içinde elde edilmesi 

beklenen öğrenme çıktılarına 60 ECVET puanı tahsis edilmiştir. (Avrupa Komisyonu Eğitim ve 

Kültür, 2011) 

 
Akademik yıl başına iş yükü 1.500 ila 1.800 saat arasında değişmektedir, bu da bir kredinin 25 ila 30 saatlik 

bir işe karşılık geldiği anlamına gelir. START IN müfredatında 1 ECTS kredisi, START IN ortak ülkelerin 

gereksinimlerini karşılamak için 27 saatlik öğrenmeye karşılık gelir (Teorik Çerçeve, Sayfa 25). 

2. START IN müfredatının içeriği. 
 

START IN müfredatı üç üniteden oluşur: 

• Ünite 1, Avrupa Okullarında Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi için START IN yaklaşımının 

tanıtılması 

• Ünite 2, sosyal girişimcilik proje yönetimi ve finansal planlama . 

• Ünite 3, okul eğitimi bağlamında kapsayıcı girişimcilik programlarının hayata geçirilmesi 

Her bir öğrenme ünitesinin iş yükü, ECTS kredileri ve her öğrenme birimine karşılık gelen ECVET puanları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. START IN müfredatında 1 ECTS kredisi 27 saatlik öğrenmeye karşılık gelir. 

START IN müfredatının toplam iş yükü, 15 ECTS kredisine veya 15 ECVET puanına karşılık gelen 405 

saattir. 

 

Ünite Adı İşyükü 

 

(öğrenme saatleri) 

ECTS kredileri 

 

 (1 ECTS kredisi 

= 27 saat) 

ECVET 

Puanları 

1. Avrupa'da Okulda Kapsayıcı ve Yenilikçi 

Girişimcilik 

135 5 5 

1.1 Okulda Girişimcilik Eğitimi 27 1 1 

1.2 Yenilikçilik ve Sosyal Girişimcilik 27 1 1 

1.3 Kapsayıcı Girişimcilik 27 1 1 

1.4 Girişimcilikte Yaratıcılık 27 1 1 

1.5G irişimcilik eğitimine uygulanan dijital 

beceriler ve teknolojiler 

27 1 1 

2 Sosyal girişimcilik proje yönetimi ve 

finansal planlama. 

135 5 5 

3.Kapsayıcı girişimcilik programlarını 

gerçek yapmak 

135 5 5 

START IN: Avrupa'da Kapsayıcı ve 

Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Geliştirmek 

405 

 

15 15 
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2.1 Avrupa'da Okulda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi 
 

Ünitenin Adı: 1. Avrupa'da Okulda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi 

İş yükü: 135 saat  ECTS kredisi: 5 ECVET puanları: 5  

Açıklama / İçindekiler 

START IN projesinin yaklaşımı Avrupa'da Okullarda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi 

içindir.Sahadaki son gelişmelerin sunumu ve analizi.Okulda önemli bir farkındalık ve uygulama. 

 

Ünite 5 modülden oluşmaktadır: 

1. Okulda girişimcilik eğitimi: Avrupa ve ulusal stratejiler, müfredat, öğrenme ve öğretme 

yöntemleri, en iyi uygulamalar, okullar için girişimler, eğitim kaynakları. 

2. İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik: Girişimcilikte yenilikçilik. Sosyal İnovasyon. 

Sürdürülebilirlik ve Küresel Ekonomi. 

3. Kapsayıcı Girişimcilik: Sosyal İçerme. Kapsayıcı iş ortamı yaratmak ve dezanavtajlı gruplar 

için eşit fırsatlar yaratmak. Sosyal girişimci zihniyeti geliştirmek. 

4. Girişimcilikte Yaratıcılık: Eğlence, eğitim ve miras anlayışını ve katılımını geliştirmek için 

eğlenceli öğrenme, ters çevrilmiş öğrenme, dijital oyunlar ve Xtended Reality teknolojileri 

5. Girişimcilik eğitiminde uygulanan dijital beceriler ve teknolojiler: E-öğrenme platformları, 

açık erişim kaynakları, uygulamalar, diğer etkileşimli içerikler. Öğretmenlerin bu araçları 

tanımlamasını, seçmesini ve geliştirmesini sağlayın. 

 

Öğrenme Çıktıları 

Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

 

Bilgi Beceriler Sorumluluk ve Özerklik 

• Avrupa'da okulda temel 

kavramlar, stratejiler, 

müfredatlar, öğretim 

yöntemleri, en iyi uygulamalar, 

okullar için girişimler, eğitim 

kaynakları dahil olmak üzere 

girişimcilik eğitimini tartışır ve 

analiz eder. 

• İşletmeleri toplumda olumlu 

bir etkiyle yürütmek için yeni 

bir pozisyon olarak girişimcilik 

projeleri ve işleri için sosyal 

inovasyonun değerini kavrar.  

• Zorlu bir girişimcilik türü 

olarak sosyal girişimcilik 

(kavram, yasal yönler, 

motivasyon vb.). 

• Avrupa'da temel sosyal 

zorlukları tanımlar ve bunlarla 

ilgili yeni iş geliştirme fırsatını 

arttırır.  

• Sosyal girişimcilik ile ilgili 

yenilikçi öğretim 

yöntemlerini geliştirir.  

• Sosyal girişimcilik eğitimi 

için disiplinler arası 

öğretim tekniklerini 

oluşturabilir 

• Uygunluğa, bütçeye ve 

kullanıcılara dayalı olarak, 

oyun oynama ve ters 

çevrilmiş öğrenim yoluyla 

problem çözmede yaratıcı 

yaklaşımları kullanarak, 

eğlence, eğitim veya 

kalıtım alanlarındaki 

insanların ilgi duyacağı  bir 

projeyi tasarlar 

• Bilgi ve iletişim 

teknolojileri araçlarıyla 

girişimcilik eğitimini sağlar 

• Kendi girişimcilik 

yeterliliklerini yansıtır ve daha 

fazla mesleki gelişim için kendi 

öğrenme yollarının tasarlar. 

• Güçlü ve zayıf yönlerini 

tanımlar ve girişimcilik 

eğitimini teşvik etmek 

amacıyla okullar / örgütler için 

stratejik planı geliştirir 

• Okul eğitiminde yenilikçilik ve 

girişimciliği bilim, teknoloji, 

mühendislik ve matematik 

yoluyla teşvik eder.  

 

• Sosyal konuların 

entegrasyonunun, her iş 

projesinde kesişme olarak 

uygunluğunu teşvik eder ayrıca 
Toplum ve çevre üzerinde 

güçlü bir olumlu etki yaratarak 

sosyal iş yaratımını teşvik eder 
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• Sosyal girişimcilik projeleri 

için Sürdürülebilirlik ve 

Küresel Ekonominin değerini 

kavrar 

• Hangi etkileyici teknolojik ve 

öğrenme tekniklerinin mevcut 

olduğunu analiz eder 

  

Bu ünite için yaygın öğrenme çıktıları. 

Avrupa'da okullarda Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminde son gelişmelere yüksek uzmanlık 

bilgisi ve yüksek farkındalık gösterir 

Disiplinler arası etkinlikleri ve okullarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış projeleri tasarlar ve tanıtmak 

için, Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimci eğitimi için START IN yaklaşımını uygular 

 

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

Bu ünitenin beş modülünün her biri için öğrencilerden beklenenler: 

• Derslere online veya yüz yüze katılımaları. Sağlanan materyallere çalışmaları.  

• Her modülde öngörülen grup tartışmaları ve diğer öğrenme etkinliklerine katılımaları.  

• Çevrimiçi / öz değerlendirme testleri yapmaları:   

Beş modülü tamamladıktan sonra öğrencilerden beklenen: 

• Son yazılı ödevi sunmaları 

 

 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 

 

Değerlendirme yöntemleri: 

- Çeşitli etkinliklere katılımın öğretmen değerlendirmesi (tartışmalar, rol oynama, vaka analizi, dış 

ziyaretler vb.) 

- Çevrimiçi / öz değerlendirme testleri dahil olmak üzere öz değerlendirme 

- Ödevlerin öğretmen değerlendirmesi (ders planları, makaleler, vaka çalışmaları, öykü / videolar 

vb.) 

Değerlendirme Kriterleri:.  

-1'den 5'e kadar olan modüllerde öngörülen tüm aktivitelerde başarılı olma 

-Final ödevi, Avrupa'daki okulda, Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimindeki son gelişmelerin 

uzmanlık bilgisi ve eleştirel farkındalığını gösterecek, aynı zamanda disiplinlerarası okul 

etkinliklerini ve projelerini tasarlamak ve tanıtmak için bu bilgiyi uygulama becerisini de 

gösterecektir. 
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2.1.1 Avrupa'da Okulda Girişimcilik Eğitimi 

 

Modülün Adı: 1.1 Avrupa'daki Okullarda Girişimcilik Eğitimi 

İş yükü: 27 saat              ECTS kredisi: 1   ECVET puanları: 1 

 

Açıklama / İçindekiler 

 

Girişimcilik ve girişimcilik eğitimi için Avrupa stratejileri, girişimcilik yeterliliğinin tanımı, ulusal 

stratejiler, müfredat, öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, öğretmen eğitimi, en iyi 

uygulamalar, okullar için ulusal ve Avrupa girişimleri, eğitim kaynaklarını da içeren Avrupa'da 

okulda girişimcilik eğitimindeki son gelişmelerin tanıtımı. Öğretmenler kendi girişimcilik 

yeterliliklerini değerlendirecek, kendi öğrenmelerini planlayacak ve okulları için girişimcilik eğitimini 

daha da geliştirecek bir strateji önereceklerdir. 

 

Öğrenme Çıktıları 

Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

 

Bilgi Beceriler Sorumluluk ve Özerklik 

• Girişimcilik yeterliliğini ve 

diğer kilit yeterliliklerle nasıl 

ilişkili olduğunu 

açıklayabilir, tartışabilir, 

analiz edebilir.  

• Girişimcilik eğitiminin kişisel 

gelişim, sosyal ve politik 

hayata katılım ve mesleki 

gelişim üzerindeki etkisi 

• Avrupa'da müfredat, ulusal 

stratejiler, hedefler, öğretim 

yöntemleri, en iyi 

uygulamalar, okullar için 

girişimler, eğitim kaynakları 

ile ilgili olarak okuldaki 

girişimcilik eğitimindeki son 

gelişmeleri keşfedebilir, 

tartışabilir, analiz edebilir.  

• Girişimciliğin öğretimi 

konusundaki 

deneyimlerini yansıtabilir 

ve mevcut yeterliklerini 

(teorik ve deneyimsel 

bilgi, beceri ve özerklik) 

değerlendirebilir 

• Girişimcilik 

yeterliklerinin daha da 

geliştirilmesi için 

ihtiyaçlarını tanımlayıp  

kendi öğrenme yollarını 

tasarlayabilir / 

planlayabilir.  

• Kendi girişimcilik 

yeteneklerinin gelişimini 

öğretmen olarak 

misyonlarıyla 

ilişkilendirebilir 

• Girişimcilik eğitiminin 

ilkelerini kendi 

okullarında nasıl 

uygulayabileceklerini 

analiz edebilir 

• Sorumluluğu üstlenebilme ve 

şunları yapmak için başkalarıyla 

çalışabilir: 

• Okulları için bir misyon 

geliştirmek için diğerleriyle 

birlikte çalışabilir. 

• Güçlü ve zayıf yönleri 

belirleyebilir ve okulları için 

girişimcilik eğitimini teşvik 

edebilmek için yapılması gereken 

değişiklikleri önerebilir 

• Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara 

göre takımları için profesyonel bir 

gelişim stratejisi tasarlayabilir. 

Okullarında girişimcilik eğitimini 

desteklemek için iletişim ağlarında 

ve ortaklıklarda yer alabilir 

   Bu Ünite için geniş öğrenme çıktıları 

• Avrupa'da Okullarda temel kavramlar, tanımlar, stratejiler, müfredat, hedefler, öğretim yöntemleri, 
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en iyi uygulamalar, okullar için girişimler, eğitim kaynakları dahil olmak üzere girişimcilik 

eğitimini tartışmak ve analiz etmek. 

• Kendi girişimci yeterlilikleri üzerinde düşünmek ve daha fazla mesleki gelişim için kendi öğrenme 

yollarını tasarlamak. 

• • Girişimcilik eğitimini teşvik etmek için okulları / kuruluşları için güçlü ve zayıf yönleri 

belirleyip ve stratejik plan geliştirmek. 

 

 

Planlanmış Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme  

 

Çevrimiçi platform öğrencileri derslere katılacak, sağlanan materyali inceleyecek, tartışmalara 

katılacak, bu ünitede sunulan teorik kavramlar üzerinde testler yapacak. 

Öğrenciler ayrıca yazılı ödevler yapmak zorundalar Örneğin: 

• Müfredatı, öğretim yöntemlerini, iyi uygulamaları karşılaştırıp, değerlendirip, analiz etmek. 

• Deneyimleri üzerine düşünüp, girişimciliği öğretme konusundaki yeterliliklerini 

değerlendirip  kişisel mesleki gelişim yolunu tasarlamak. 

• Sosyal ve kapsayıcı girişimcilik eğitimini öğretmen olarak kişisel misyonları ile 

ilişkilendirmek 

• Okullarında / yerel topluluklarında / çevrimiçi topluluklarında gerçekleştirilebilecek gerçek 

bir ihtiyaç veya sorunu ele alan bir girişimci proje / etkinlik önerip beklenen etkiyi analiz 

etmek.  

 

Değerlendirme metodları ve değerlendirme kriterleri 

 

Değerlendirme Metodları : 

- Tartışmalara katılım 

- Çevrimiçi testler 

- Yazılı değerlendirmeler 

Değerlendirme kriterleri : 

Yazılı Değerlendirmeler :  

• Avrupa'da Okullarda Girişimcilik Eğitiminin temel kavramlarını ve Girişimcilik Eğitiminin en 

son gelişmelerini tartışma, analiz etme, değerlendirme becerisi. 

• Kendi yeterliliklerini değerlendirme ve kendi öğrenmelerini planlama becerisi. 

• Edinilen bilgileri okullarına / kuruluşlarına uygulama / aktarma becerisi. 

  



2017-1-TR01-KA201-046635                                                                 11 

2.1.2 İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik 

 

Modülün Başlığı: 1.2. İnovasyon ve sosyal girişimcilik 

Iş yükü :  27 saat    ECTS kredisi :1 ECVET puanı :1 

 

Açıklama/İçerik 

 

İnovasyon ve sosyal girişimciliğin tanımlarını ve örneklerini tartışın. Sosyal girişimcilik ve 

yenilikçilik arasındaki ilişkiyi farklı yönlere odaklanarak analiz edin. Sosyal girişimci olma 

sürecindeki engelleri bulmanın ve üstesinden gelmenin yollarını keşfedin. Yasal yönler de dahil olmak 

üzere sosyal inovasyonu öğrenerek potansiyellerini genişletmek için tüm girişimcilik kaynaklarını 

analiz edin. 

Sosyal, kültürel veya ekonomik bağlamda herhangi bir yenilikçi değer yaratan proje için 

Sürdürülebilirlik ve Küresel Ekonominin değeri hakkında bir anlayış geliştirin. 

Sosyal İnovasyon kavramı ile ilgili, esas olarak EC'nin sosyal ihtiyaçları karşılayan, sosyal ilişkiler 

oluşturan ve yeni işbirlikleri oluşturan yeni fikirler olarak tanımına uygun bir anlayış geliştirmek. Bu 

yenilikler, karşılanmayan ihtiyaçları daha etkin bir şekilde ele alan ürünler, hizmetler veya modeller 

olabilir. Amaç, yeni girişimcileri yenilikçi çözümler geliştirmeye ve sosyal refahı teşvik etmektir. 

 

Öğrenme Hedefleri: 

 

Bu modülü başarıyla tamamlayan öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Özerklik 

• "İnovasyon" ve "sosyal 

girişimcilik" terimlerini 

tanımlayabilir 

• “Sosyal inovasyonu” ve 

bunun proje yönetimi ve 

girişimcilik işine (tüm 

sektörler) çevirisini 

tanımlayabilir. 

• Okulda yeniliğin önemini 

fark eder. 

• Çapraz yaklaşımla, ilgili 

konularda farklı 

kaynaklardan bilgileri 

sıralayabilir 

• • Sürdürülebilirlik, Kurumsal 

Sosyal sorumluluk (KSS) ve 

Döngüsel Ekonomi ile ilgili 

temel kavramları ve çalışma 

alanlarını ve bunların sosyal 

girişimcilik projeleriyle 

etkileşimlerini belirleyebilir 

• Sosyal girişimcilik ve 

yenilikçilik arasındaki ilişkiyi 

değerlendirebilir 

• Okulların ve endüstrilerin 

geleceğini şekillendirecek 

yenilikleri karşılaştırabilir 

• Çapraz yaklaşımla ilgili 

kaynakları analiz edebilir. 

• Sosyal girişimcilik projeleri 

için Sürdürülebilirlik ve 

Döngüsel Ekonominin 

faydalarını ve rekabet 

avantajlarını belirlemeye 

yönelik analitik bir kapasite 

edinir. 

• Döngüsel Ekonomi 

çerçevesinde bir sosyal 

girişimcilik projesi 

geliştirmek için ihtiyaçları ve 

etkili yaklaşımları 

belirleyebilir 

• Sosyal girişimcilik ve 

yenilikçilik hakkında tanımlar 

yaparak ,örnekler vererek grup 

çalışmasında işbirliği yapabilir 

• Sürekli sosyal yenilik süreci 

ve sosyal sorunlara yeni 

çözümler geliştirme süreciyle 

ilgili görevleri yerine 

getirebilir. 

• Çapraz yaklaşım 

kaynaklarıyla ilgili yenilikçi 

fikirler geliştirebilir. 

• Bir sosyal girişimcilik projesi 

oluştururken sürdürülebilir 

yaşam tarzları ve Döngüsel 

Ekonomi stratejileri ve 

önlemleri uygulayabilr. 

• Sosyal girişimcilik projelerine 

uygulanan Sürdürülebilirlik ve 

Döngüsel Ekonominin 

stratejik faydalarını 
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• Sosyal inovasyon geleneksel 

çözümlerini (teknoloji, 

metodoloji) uygulayabilir. 

• Avrupa düzeyinde sosyal 

yeniliği desteklemek için 

finansmanı belirleyebilir. 

• Sürdürülebilirlik ve insanların 

refahı üzerinde yüksek etkisi 

olan eylemleri belirleyebilir 

• Sosyal inovasyon açısından 

ihtiyaçları ve zorlukları 

belirleyebilir. 

• Sosyal yenilik için yeni 

düşünme ve keşfetme yolları 

bulabilir. 

değerlendirebilir. 

• Sosyal inovasyonu yeni 

işlerde uygulayabilir. 

• Girişimcilik projelerine ve 

işletmelere uygulanan sosyal 

inovasyonun stratejik 

faydalarını değerlendirebilir. 

Bu Ünite için geniş öğrenme çıktıları 

• Sosyal girişimcilik ile ilgili yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirir 

• Sosyal girişimcilik eğitimi için disiplinler arası, öğretim teknikleri oluşturur. 

• Sosyal girişimciliğin yasal yönlerini kavrar 

• Okul eğitiminde yenilikçi girişimciliği bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik yoluyla 

teşvik eder 

• Sosyal girişimcilik projeleri için Sürdürülebilirlik ve Küresel  Ekonominin değerini kavrar 

• Girişimcilik projeleri ve iş dünyası için Sosyal İnovasyonun değerini, işletmelerin ve toplum 

üzerinde olumlu etkisi olan yeni bir iş olduğunu kavrar. 

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

• İletişim zamanı: Anlatım, Seminer, Sunum, Saha çalışması, Dış ziyaretler, İş temelli 

öğrenim, 

• Problem temelli öğrenme, Vaka analizi. 

• Çalışma zamanı; Sınavlar, Okuma, Revizyon 

• Bağımsız çalışma: Programlı oturumlar, takip çalışması, daha geniş bir okuma veya 

uygulama, değerlendirme görevlerinin tamamlanması için hazırlık 

• Öğrenciler, öğrenim becerileri eğitimi, değerlendirilen çalışma hakkında geri bildirim 

sağlama yoluyla kurum tarafından uygun destek sağlanarak kendi öğrenmelerinden 

sorumludur. 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 

 

Değerlendirme yöntemleri: 

Sunum ve yansıma% 50 

Akran değerlendirmesi% 25 

Öz değerlendirme% 25 

Vaka analizi ve çözümü, Problem değerlendirmesi. Tartışma değerlendirme 

Değerlendirme Kriterleri: 

• Sosyal ve yenilikçi girişimcilik ile ilgili tanımların netleştirmek 

• Sosyal ve yenilikçi girişimcilik ile ilgili disiplinlerarası öğretim tekniklerini analiz etmek 

• Okul eğitiminde disiplinler arası yaklaşımın uygulanması ve geri bildirim alınması. 

• Sosyal girişimcilik projeleri için Sürdürülebilirlik ve Dairesel Ekonominin değerini, 

örnek olay incelemesi ve analiz yoluyla anlama yeteneğinin gösterilmesi 

• Sosyal inovasyon projelerinde ve işinde Sosyal İnovasyonun değerini vaka çalışması ve 

analizi yoluyla anlama yeteneğinin gösterilmesi 
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2.1.3 Kapsayıcı Girişimcilik 

Modülün Başlığı: 1.3 Kapsayıcı Girişimcilik 

İş yükü: 27 saat  ECTS kredisi: 1 ECVET puanları: 1 

 

Açıklama / İçindekiler 

 

Avrupa'da kapsayıcı girişimciliğe ilişkin yönergeleri izleyen bu öğrenme ünitesi işletmeleri başlatmak 

ve işletmek için eşit fırsatları teşvik etmek için sosyal içermeye katkıda bulunmaya odaklanacaktır. 

Öğrenciler, dezavantajlı durumda olan ve girişimcilik ve serbest meslek alanlarında yetersiz temsil 

edilen savunmasız grupların durumunu öğrenecekler ve onların katılımlarını teşvik etmek ve daha iyi 

kapsayıcı iş ortamı yaratmak için yeterlilik ve yetenekler kazanacaklar. Sosyal içerme alanındaki 

okuryazarlığın gözden geçirilmesi, girişimcilikteki savunmasız insan gruplarının bağlamsallaştırılması 

ve seminerler gibi kapasite geliştirme araçları, yüz yüze etkileşimler, ortaklık katılımı ve yaparak 

öğrenme, rol oynama ve tasarım gibi diğer sosyal inovasyon yöntemlerini de düşünme yoluyla, bu 

öğrenme ünitesi, tavırları değiştirmek anlamına da gelen sosyal girişimci zihniyet geliştirmeye 

odaklanacaktır. 

 

 

Öğrenme Çıktıları 

Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

- Gençler, kadınlar, yaşlılar, etnik azınlıklar ve göçmenler, engelliler ve diğer gruplar dahil olmak 

üzere, girişimciliğe karşı korunmasız insan grubunun durumunu bağlamsallaştırabilir 

- Sosyal içermeyi teşvik etmek için daha geniş kültürel ve sosyal ağları tanımlayabilir. 

- kapsayıcı girişimcilik politikaları ve serbest meslek faaliyetleri hakkında bilgi edinebilir 

- Sosyal odağı girişimciliğe, yani cinsiyete veya çok kültürlülüğe kesişen konular olarak 

bütünleştirebilir.  

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Özerklik 

• Girişimcilik alanında en 

savunmasız insan gruplarının 

belirlenmesi. 

• Farklı grupların girişimciliğini 

(gençlik, kadın, kıdemli, 

engelliler, göçmenler, diğerleri) 

bağlamsallaştırmak. 

• Savunmasız bir grup insanın bir 

işi yürütmek için karşılaştığı 

engeller ve riskler. 

• İş projelerinin farklı 

aşamalarında kesişen konuların 

entegrasyonu. 

 

• Sosyal zihniyet: sosyal 

duyarlılık, sosyal değişme, 

empati, adalet, bireysellik 

ve kolektivite, öz-bilgelik 

için coşku.. 

•  Girişimci zihniyet: 

liderlik, inovasyon, 

fırsatların tanınması ve 

harekete geçmesi, 

esneklik. 

• Tutum: davranışsal, 

kişisel deneyim, kararlılık, 

liderlik 

• Bağımsız öğrenme ve 

motivasyonu geliştirme.  

• İlham verici ve kesişen 

konular üzerinde çalışma. 

• Kapsayıcı bir işi yürütmek için 

kişisel ve profesyonel 

uygulamalardan yararlanma ve 

bunlara sahip olma 

• Etik ve eleştirel düşünme. 

• Çatışma çözümü. 

• Yüksek etki çözümlerine 

bütüncül ve yenilikçi sosyal 

yaklaşım. 

Bu Ünite için geniş öğrenme çıktıları 

• Avrupa'da ana sosyal zorlukların tanımlanması ve bunlarla ilgili yeni iş geliştirme imkânlarının 

artırılması. 

• Sosyal konuların entegrasyonunun her iş projesinde kesişme ile ilgisinin arttırılması ve toplum ve 

çevre üzerinde güçlü bir olumlu etki yaratarak sosyal iş yaratımının teşvik edilmesi. 
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 Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

Bu öğrenme ünitesi yenilikçi ve ilham verici olmayı hedeflemektedir. Öğretim etkinlikleri 

seminerlere, yüz yüze etkileşimlere, ortak katılımlara dayalı olacaktır. Aktif öğrenmeyi teşvik etmek 

için, rol oynama ve kişisel analiz gibi etkinlikler teşvik edilecek ve sosyal inovasyon projeleri 

üzerinde iyi uygulamalar incelenecektir. Ayrıca, konferanslar ve tartışmalar, okuma ve ortak revizyon, 

takım çalışması ve takip çalışmaları yapılacaktır. 

BİT araçları, geleneksel olanlar (kitap ve kağıt referansları) olarak kullanılacaktır. 

 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 

 

Değerlendirme yöntemleri: 

Yazılı sınavlar (sınavlar ve açık sorular), tartışma ve sunumların değerlendirilmesi, örnek olay analizi, 

problem çözümleme ve değerlendirme. 

Değerlendirme Kriterleri: 

Dünya ve Avrupa'nın özellikle karşılaştığı temel sosyal zorlukları anlama ve tanımlama yeteneği 

gösterebilmek 

Yeni sosyal iş modelleri aracılığıyla sosyal değişimi yönlendirmek için yetenek ve motivasyonu 

sergileyebilmek 

Yeni yenilikçi fikirlerle sosyal sorunları çözmek için olumlu ve etik bir tutum sergileyebilmek. 

Çeşitliliğin kucaklamak ve sosyal adaleti teşvik eden uygulamalara katılımın gerçekleşmesi 
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2.1.4 Girişimcilikte Yaratıcılık 

Modülün Başlığı:1.4 Girişimcilikte Yaratıcılık 

İş yükü: 27 saat AKTS kredisi: 1 ECVET puan: 1 

Açıklama / İçindekiler 

Bu modül, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik artı eğlenceli öğrenme, ters çevrilmiş öğrenme ve 

dijital oyunlar dahil yıkıcı (mevcut öğrenme şekillerinden farklı olarak) öğrenme tekniklerini 

kapsayan XR'de (Xtended Reality) bulunan yeni teknolojilerle yeni bir anlayış geliştirecektir. 

Girişimci eğitim faaliyetlerine yaratıcı yaklaşımlar teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Eğlence, eğitim ve 

miras anlayışını ve katılımını geliştirmek için bu sürükleyici ve yıkıcı teknolojinin farklı ticaret, 

sanayi ve hizmet alanlarında nasıl kullanılabileceğini öğrenecektir. 

Öğrenci, bu yeni teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini anlamak için gerçek hayattaki bir durum 

çalışmasını kullanacak ve bu anlayışı kendi başlarına bir girişimci projeyi planlayacak şekilde 

aktaracak, böylece bu teknolojiyi kullanmanın becerileri, bütçeleri ve etkilerini pratik olarak 

anlayacaktır. 

 

Öğrenme Çıktıları: 

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Özerklik 

• XR ve yıkıcı öğrenme 

tekniklerinin neler 

olduğunu gösterebilme. 

• Mevcut yaratıcı 

yaklaşımların ve 

mevcut araçların ve 

tekniklerin analizini 

yapar. 

• Bu kaynakları ve 

maliyetlerini nerede 

bulacağınızı belirler. 

• Bu tür teknolojileri 

kullanmanın yararlarını 

ve risklerini 

değerlendirir. 

• Bu araçların ve 

tekniklerin fikir 

geliştirmeye yardımcı 

olmak için nasıl 

kullanılabileceğini bilir 

• Tespit edilen görevlere 

göre en uygun yaratıcı 

yaklaşımları 

değerlendirir. 

• XR ve Yıkıcı 

Öğrenme tekniklerini 

araştırır ve tanır. 

• Storyboard, Tasarım 

ve kendi projelerini 

desteklemek için 

uygun araçları ve 

teknikleri kullanacak 

bir plan oluşturur.  

 

 

•  Proje için bir bütçe 

ve dağıtım için temel 

bir plan oluşturur.  

• Their Projelerini 

desteklemek ve 

uygunluğunu ve 

etkililiklerini 

yansıtmak için araç 

ve oyun 

uygulamalarını 

analiz eder.  

 

• Sorumluluk almak ve diğer 

kişilerle çalışmak için: 

• Girişimciliğin fikir 

oluşturulmasını desteklemek 

için araçlar kullanmada 

yaratıcı bir yaklaşım 

geliştirmek ve uygulamak 

• Bu yaklaşımın güçlü ve zayıf 

yanlarını belirler ve analiz 

eder ve girişimciliği eğitimini 

geliştirmek için okullarında 

yapılması gereken 

değişiklikleri önerir.  

• Bu yeni teknolojiyi merkezi 

bir fikir olarak kullanacak ve 

rol ve sorumluluklarınızı 

takımınıza ayıracak yaratıcı 

bir proje tasarlar.  

 

Bu Ünite için geniş öğrenme çıktıları 

Hangi sürükleyici teknolojinin ve yıkıcı öğrenme tekniklerinin mevcut olduğunu analiz eder. 

Uygunluğa, bütçeye ve kullanıcılara dayalı olarak, oyun oynama ve ters çevrilmiş öğrenim yoluyla 
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problem çözme konusunda yaratıcı yaklaşımları kullanarak, eğlence, eğitim veya mirasa ilgi duyan 

kişiler için bir proje tasarlar.  

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

Çalıştaylar ve çevrimiçi platformlarla öğrenciler, videolar, yazılı materyaller, web bağlantıları, 

oyunlar / aktiviteler ve takip materyalleri içeren eğitim materyallerine erişebilecekler ve sağlanan 

materyali inceleyebilme ve tartışmalara katılabilmeleri sağlanacak.  

Program, katılımcıların deneyimlerini yansıtmaları ve girişimciliğin öğretilmesindeki yeterliliklerini 

değerlendirmelerini, öğrencilerin bireyler olarak ve kolektif bir topluluğun parçası olarak 

öğrenebilecekleri yaratıcı yaklaşımlardan esinlenen bir öğrenme ortamı yaratmalarını sağlamaya 

teşvik edecektir. 

Özel bir sonuç da , okul / yerel topluluk / çevrimiçi topluluklarında gerçek bir ihtiyaç ya da problemi 

ele alan girişimci bir proje / faaliyet önermek ve ardından beklenen etkiyi analiz etmek olabilir. 

 

 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 

 

Değerlendirme yöntemleri: 

Katılımcıların aşağıdakileri yapmaları gerekmektedir: 

•  Oturumlarda bulunmak/ oturumlara katılmak (atölyeler ve çevrimiçi) 

•  Verilen görev ve sınıf çalışmalarını tamamlamak 

Değerlendirme Kriterleri: 

Katılımcılardan göstermesi beklenenler : 

• Tartışmalara aktif katılım (blog / eğitim yolculuğunun günlüğü) 

• Yaratıcı öğrenme aracı veya tekniğini içeren öğretim planı sunumu (çevrimiçi sunum) 

• Yazılı ödevlerin tamamlanması:  

▪ Yaratıcı araç/tekniklerin içerilmesi için planı tartışmak, analiz etmek ve 

değerlendirmek için katılımcıların yeterliliklerinin değerlendirilmesi, yararların ve 

zorlukların belirlenmesi ve okulda girişimcilik eğitimine ilişkin yaklaşımın dahil 

edilmesi için ilgili yolların önerilmesi.  
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2.1.5 Girişimcilik eğitiminde uygulanan dijital beceriler ve teknolojiler 

 

Modülün Başlığı: 1.5 Girişimcilik eğitimine uygulanan dijital beceriler ve teknolojiler 

 

İş yoğunluğu: 27 saat ECTS kredisi: 1 ECVET puanları : 1 

 

Açıklama / İçindekiler 

 

 

Bu ünite , eğitimcilerin BİT'in çeşitli metodolojik yaklaşımlarda nasıl uygulanabileceğini anlamasına 

yardımcı olacaktır. Odak, girişimcilik eğitiminin verilmesinde öğretmenlere yardımcı olacak araçlara 

odaklanmaktadır. Ünite, öğretmenlerin bu araçları tanımlayabilmeleri, seçebilmeleri ve 

geliştirebilmeleri için e-öğrenme platformları, OER'ler, uygulamalar ve diğer etkileşimli içerikler 

(örneğin oyunlaştırma) hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, bu ünite öğretmen-öğrenci iletişimi için 

araçlar ve öğrenmeye yönelik motivasyonu kolaylaştıracak araçlar sunacaktır. Bir ders, öğretmenler 

için tasarlanmış bir platformun basitleştirilmiş bir kullanım kılavuzunu sunmaya da ayrılacaktır. 

 

Öğrenme Çıktıları 

 

Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Özerklik 

• BİT tabanlı araçlar ve 

yöntemlerin girişimcilik 

eğitimine dahil 

edilmesinin avantajlarını 

tanır.  

• Girişimcilik eğitimine 

uygun farklı BİT 

araçlarını ve çözümlerini 

tanımlar 

• Öğrencileri ICT 

kaynaklarının kullanımı 

yoluyla nasıl 

geliştirecekleri konusunda 

teşvik eder 

• Girişimcilik eğitimi için BİT 

araçlarını karşılaştırır ve seçer 

 

•  Onları motive etmek amacıyla 

öğrenciler için cazip ve bireysel 

öğretme ihtiyaçlarına uygun 

etkili ICT araçlarını tasarlar.  

 

• Öğretmenlik pratiği ile 

yenilikçiliği tanıtmak için 

girişimcilik eğitiminde BİT 

araçlarını uygular 

 

• Öğretim uygulamalarında etkili 

yöntemlerin kullanımı 

 

• Sınıfa yaratıcılık kazandırma 

bilgisi 

 

• Yetişkin öğrencilerin 

desteklenmesinde tecrübe edinir 

 

Bu Ünite için geniş öğrenme çıktıları 

BİT araçlarının kullanımıyla girişimcilik eğitiminin verilmesi için bilgi ve beceri kazanır 

 

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

Öğrencilerin bağımsız olarak çalışılabilecekleri kendinden yönetilen bir üniteden geçmesi beklenir. 

Eğitim içeriği pratik bölümler de dahil olmak üzere okuma aktiviteleri şeklinde sağlanacak ve 

ardından değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 
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Değerlendirme yöntemleri: 

Öz değerlendirme testleri / sınavlar 

Değerlendirme Kriterleri: 

Değerlendirmeden elde edilen puanlar 
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2.2 Sosyal girişimcilik proje yönetimi ve finansal planlama 

Ünitenin Adı: 2 Sosyal Girişimcilik Proje Yönetimi ve Finansal Planlama 

Ders saati: 135 saat ECTS kredisi: 5 ECVET puanı: 5 

 

Açıklama/İçerik 

 

Deneyim yoluyla öğrenme ve araç ve tekniklerin kullanımı ile, öğrenciler yeni iş ve sosyal girişimcilik 

gelişiminin önemli aşamalarını öğreneceklerdir. Fikir üretme, gerekli kaynaklar, finansal sürdürülebilirlik ve 

projenin kültürel ve sosyal etkileri üzerinde odaklanan bu ünite, projeye katılan kişilerin kendi öğrencilerine 

sosyal inovasyon ve iş geliştirme için gerekli adımları öğretebilecekleri birçok değerli yöntemi 

keşfetmelerine olanak sağlar. 

Bu ünite, tasarım düşüncesi, fikir üretme teknikleri, prototiplendirme, pazarlama, iş modeli kanvası gibi 

araçlar kullanmaktadır. Bu ünite ynı zamanda sosyal girişimcilikle ilgili finansal kararları planlama, 

uygulama ve değerlendirme kapasitesini de içermektedir.  

 

Öğrenme Çıktıları 

 

Bu modül başarılı bir şekilde tamamlandığında, proje katılımcıları kendi öğrencilerine fikir üretmeyi, yeni 

bir projenin fizibilitesini değerlendirmeyi ve bu yeni işin temel aşamalarını, fikirden pazarlamaya kadar 

geliştirmeyi öğretebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacaklardır. 

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Bağımsızlık 

• Yeni iş ve sosyal girişimcilik 

projesinin temel bileşenlerini 

tanımlar 

• Proje yönetim aşamalarını belirler 

• Projenin her bir aşaması için 

araçları ve teknikleri tanır 

• Bir sosyal girişimcilik projesinin 

oluşturulmasında ve 

yönetilmesinde araya giren finansal 

göstergeleri belirler 

• Yeni iş ve sosyal girişimcilik 

projelerini etkileyen finansman 

programlarının, destek 

programlarını ve vergilendirme 

planlarını tanır  

 

• Yeni iş ve sosyal girişimcilik 

proje geliştirmesine kendi 

deneyimleri uygular 

• Fikirden başlatmaya kadar 

proje gelişiminin beslenmesi 

için gerekli araçların,  

tekniklerini analiz eder ve 

gösterir 

• Sosyal girişimcilik ile ilgili 

finansal ve ekonomik 

göstergeleri analiz eder 

• Bir sosyal girişimcilik 

projesinin başlatılması için 

mali bütçe yaratır 

• Bir sosyal girişimcilik 

projesi için nakit akışı 

ihtiyaçlarının ve finansman 

planlarını analiz eder 

 

• Bağımsız öğrenme geliştirebilir 

• Güçlü takım çalışması ve 

iletişimin beslenmesi (sözlü ve 

yazılı) 

• Birbirine bağlı faaliyetleri analiz 

eden bir sosyal girişimcilik 

projesinin finansal göstergelerinin 

ve nakit akışı ihtiyaçlarını 

hesaplar 

• Sosyal girişimcilik projelerine 

yönelik uygun finansman 

programlarının, sübvansiyonların 

ve ihale çağrılarını seçer 

• İş melekleri, kalabalık fonlama 

programları, bağışçılar ve etik 

bankacılık gibi sosyal girişimcilik 

destek programlarına veya 

fonlarına başvuruda bulunur 

Bu ünite için geniş öğrenme çıktıları 

• Yeni bir sosyal girişimi geliştirmek ve yönetmek için fikir üretme ve tasarım düşüncesi ilkelerini 

uygular  
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• Öğrencilerin, başarılı birer sosyal ve kapsayıcı girişimci ve yenilikçi haline gelmeleri amacıyla bu 

önemli aşamaları nasıl uygulayacaklarını öğrencilerine öğretmek için gerekli olan becerileri 

geliştirir 

• Bütçeyi yönetir, nakit akışı ihtiyaçlarını değerlendirir ve bir sosyal girişimcilik projesinin finansman 

programlarına başvuruda bulunur 

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

Bu birim, öğrenciler için bireysel ve takım tabanlı proje odaklı öğrenme fırsatları içeren yenilikçi 

pedagoji tarafından yönlendirilmektedir. Girişimcilerin ticari ve sosyal çevrede yaşadıkları gelişim 

sürecini mümkün olduğunca taklit etmek için tasarlanmıştır. 

Çalıştaylar ve bir çevrimiçi öğrenme platformu aracılığıyla, katılımcılar, öğrencilerini değerlendirmeyi, 

ve öğrencilerin birey olarak ve kolektif bir topluluğun parçası olarak öğrenebilecekleri yaratıcı 

düşünceden ilham alan bir öğrenme ortamı yaratmayı öğreneceklerdir. 

Videolar, web linkleri, metinler, oyunlar / aktiviteler, rol oynama, alıştırma önermeleri, takip çalışmaları 

ve örnek olay analizi gibi araçlar kullanılacaktır. 

 

 

Değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme kriterleri 

Değerlendirme yöntemleri: 

   Katılımcıların aşağıdakileri yapmaları gerekmektedir: 

• Oturumlarda bulunmak / Oturumlara katılmak (çalıştaylar ve çevrimiçi) 

• Verilen görevleri ve sınıf çalışmalarını tamamlamak 

Sosyal girişimcilik projesinin değerlendirilmesi. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini anlamlı bağlamlarda 

sergilemelerini gerektiren “gerçek dünya” görevlerini yansıtmak için katılımcılar şunları 

değerlendireceklerdir: 

1. Bir fikir üretme oturumunun veya bir sınıf grubunun görsel-işitsel kaydı. 

2. Yeni iş veya sosyal girişimcilik projesinin geliştirmesinin bir aşaması için öğretim planı hazırlanması. 

Bu planda öğrenciler:  

a) kaynaklar ve misafir konuşmacılar belirleyecek, 

b) bir değerlendirme stratejisi hazırlayacaklardır. 

 

Değerlendirme Kriterleri: 

Her iki ödevde de yüksek kalitede bir pedagojik anlayışın sergilenmesi. 

• Görsel-işitsel seçeneğin destekleyici ve cesaret verici bir aktif öğretim tarzı sergilemesi. 

       Yazılı ödevin yeni iş geliştirme aşamalarının tam olarak anlaşıldığını göstermesi.  

• Bir bütçe yaratma ve yönetme, nakit akışı ihtiyaçlarını değerlendirme ve bir sosyal girişimcilik 

projesinin finansman programlarına başvurma becerisinin gösterilmesi. 
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2.3 Kapsayıcı Girişimcilik Programlarını Hayata Geçirmek 
 

Ünite Başlığı: 3 Kapsayıcı girişimcilik programlarını hayata geçirmek 

Ders saati: 135 saat ECTS kredisi: 5 ECVET puanı: 5 

Açıklama / İçerik 

 

İnisiyatif alarak, başkalarıyla birlikte çalışarak ve deneyim yoluyla öğrenilen girişimcilik ve 

pedagojik yaklaşımları.  

 

Öz-farkındalık ve öz-yeterlik, etik ve sürdürülebilir düşünme gibi girişimci tutumların geliştirilmesi, 

gelecekteki okul ortamına yönelik vizyonların geliştirilmesi ve sorunların üstesinden gelmek için 

inovasyon yollarının teşvik edilmesi ve olası başarısızlıklardan ders alınması. 

 

Okullarda girişimcilik eğitim modüllerini uygulayan ve planlayan kuramsal altyapı ve pratik araçlar. 

 

Öğrenme Çıktıları : Bu modül başarılı bir şekilde tamamlandığında, öğrenciler şunları yapabilmelidir: 

 

Bilgi Beceri Sorumluluk ve Bağımsızlık  

Girişimcilik eğitimi ve iş 

hayatı becerileri ile ilgili temel 

kavramları anlayabilmelidir. 

 

Girişimcilik eğitiminin 

pedagojisini nasıl 

uygulayacağını bilmeli ve 

girişimcilik eğitimindeki 

uygulamaları 

değerlendirebilmelidir.  

Girişimcilikle ilgili tutumları 

analiz edebilmelidir (inisiyatif 

alma, yaratıcılık, işbirliği yapma, 

girişimci zihniyet oluşturma, 

diğerleriyle dinamik çalışma, 

başarısızlıklardan öğrenme, 

problem çözme). 

 

Girişimcilik eğitim planı 

oluşturabilmeli ve 

yansıtabilmelidir. 

Okul toplumunda girişimci ruhu 

etik değerlerle 

destekleyebilmelidir.  

 

 

 

Bu ünite için geniş öğrenme çıktıları 

Okul toplumunda girişimci ruhu etik değerlerle destekler. 

 

Planlanan öğrenme etkinlikleri ve öğretim yöntemleri 

 

 

Yüz yüze ders ve atölye çalışmaları 

İş tabanlı öğrenme ve harici ziyaretler 

Final semineri (projeleri paylaşma) 

Öğrenciler için bağımsız çalışma: 

-"bir ilham ve kafa karışıklığı" öğrenme günlüğü ve yansımalarını yazmak  

- İş tabanlı öğrenme projesinin bir bölümünü planlama ve içinde yer alma 

 

- makaleler ve sağlanan materyalleri okumak 

 

 

- öz değerlendirme 
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Değerlendirme Metodları ,Değerlendirme Kriterleri : 

 

Değerlendirme Metodları : 

-% 50 "bir ilham ve kafa karışıklığı" öğrenme günlüğü ve yansımalarının öğretmen tarafından 

yazılması 

- Projenin% 25 akran değerlendirmesi 

-% 25 öz değerlendirme 

Değerlendirme Kriteri : 

Öğrenme günlüğünde / yansıtma yazısında ilgili kavram ve yansıma ile yakınlık sunulur. Sunumlar 

ve atölyeler sırasında tanıtılan makaleler ve konular tartışılıp  yazarın kendi bağımsız düşüncesi 

görülebilir. Dil ve raporlama tutarlı / iyi / orta düzeydedir. 
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