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Çalışma 1:  

Kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimine ilişkin 

en son teorik temellerin ve yenilikçi pedagojik 

yaklaşımların belirlenmesi ve analiz edilmesi. 
 

“Girişimcilik ne bir bilimdir ne de bir sanattır. Girişimcilik bir uygulamadır”. 
(Peter Drucker, 1985) 

 
 
 

Girişimcilik kültürü, faaliyetlerin bireysel ve iş birlikçi olduğu toplumun ve öğrenicilerin 

girişimsel aktivitelerini güçlendirmektedir (Finlandiya Hükümeti 2017). Girişimcilik terimi, 

tanımı ve girişimcilik eğitimine ilişkin yaklaşımlar oldukça karmaşıktır (Thrane, 2016). Temel 

olarak girişimcilik, bir başlangıç yapmak ve fikirleri eyleme dönüştürmektir. Girişimcilik eğitimi 

/ işletme eğitimi, en geniş anlamıyla, müfredatın öğrencileri girişimcilik kavramını dikkate 

almaya ve düşünmeye teşvik eden unsurlarını ifade eder ve onu değer yaratan bir faaliyet 

olarak gören girişimciliğin en geniş tanımından alınmıştır. (Lackeus, 2015). Avrupa 

düzeyinde, "inisiyatif ve girişimcilik duygusu", hayat boyu öğrenme için temel bir yeterlilik 

olarak tanımlanmaktadır. (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2006). Yine de, Avrupa çapında 

girişimcilik eğitimi için ortak olarak kabul edilmiş bir tanım yoktur. (Avrupa Komisyonu 

/EACEA/Eurydice, 2016). Girişimcilik eğitimi, öğrencinin yaratıcılık, yenilikçilik ve risk alma 

becerilerinin yanı sıra hedeflere ulaşmak için projeleri planlama ve yönetme becerisini 

geliştirmesini sağlamakla ilgilidir. 

 

Girişimcilik eğitimi mesleki bilginin öğrenilmesini ve geliştirilmesini destekler ve yenilikçi ve 

girişimci ruhun anlaşılmasını sağlar ve böylece girişimciliğe ilişkin mesleki beceriler gelişir. 

Oysaki geleneksel olarak iş dünyası konularında yaygın olarak yer almasına rağmen 

girişimcilik eğitimi bu dar yaklaşımın önüne geçmelidir ve daha derin ve zengin bir anlam 

kazanmalıdır (Jones ve Iredale, 2016). Girişimcilik eğitimi, öğrencilere bilgi, beceri ve 

tutumsal öğrenme kazanımları sağlayan bütüncül kişisel gelişimi ve dönüşümü kapsar. Bu, 

öğrencileri yaşamlarında, işlerinde, topluluklarında ve/veya kendi yeni girişimlerinde 

uygulayabilecekleri bir girişimci düşünme felsefesi, tutku ve eylem odaklılık ile güçlendirir. 

(McGuigan, 2016) 

 



 
 

 

 

Araştırmalar, girişimcilik eğitimine ikinci düzeyde katılımın, uzun vadeli bir iş kurma olasılığını 

artırdığı kadar girişimci gelirini de artırdığını bulmuştur. (Elert et al., 2015).  START IN 

projesinin amacı ile ilgili olarak, Avrupa'da okullarda "Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik 

Eğitimi" ile yaşamın her alanında geçerli olan geniş bir girişimcilik tanımının geliştirilmesi 

önerilmektedir. 

Girişimcilik, fırsatlar ve fikirler doğrultusunda hareket etmek ve bunları 

başkaları için değere dönüştürmektir 

Bu değer finansal, kültürel veya sosyal olabilir.(Moberg et al., 2012; Bacigalupo et al., 2016). 

Kapsayıcı girişimcilik, bugün Avrupa'nın ve dünyanın karşı karşıya olduğu toplumsal 

zorlukları dikkate alan bir girişimcilik türüdür. (EC, 2013). Kapsayıcı girişimcilik, işgücü 

piyasasında yetersiz temsil edilen ve savunmasız veya dezavantajlı durumda olan insan 

grupları için girişimciliği teşvik eder ve destekler. Kapsayıcı girişimcilikle yakından bağlantılı 

olan sosyal inovasyon, sosyal ihtiyaçları karşılamak ve yeni sosyal ilişkiler veya işbirlikleri 

oluşturmak için yeni fikirlerin (ürünler, hizmetler ve modeller) geliştirilmesi ve uygulanmasıdır 

ve sosyal süreçleri etkileyen acil sosyal taleplere yeni sosyal etkileşim sürecini etkileyen 

yanıtları temsil eder. (EC, 2013).   

Pedagojik temeller 

Girişimcilik eğitimi, normal sınıf ortamının dışında ya da içindeki öğrenme faaliyeti tarafından 

desteklenmektedir ve eğitimin farklı seviyelerindeki konulara aktarılmaktadır (Jones ve 

Iredale, 2010). Uygula 

maya dayalı öğrenme yoluyla girişimcilik bir uygulama portföyünden oluşmaktadır Bu 

uygulamalar ile birlikte öğrenciler daha girişimsel düşünmeyi ve karşılığında daha girişimci 

davranırlar. (Neck et al., 2014).   

Timmons ve Spinelli (2007), girişimcilik sürecini anlamak için bir model geliştirirken, üç kritik 

faktörü ana hatlarıyla açıkladı: 1) fırsatların tanınması, 2) uygun bir ekibin geliştirilmesi ve 3) 

kaynakları düzenleme kapasitesi. Bu faktörler, girişimcilik eğitiminde de kritik öneme 

sahipken, girişimci öğrenim çok katmanlıdır ve öğrenen için belirgin hale gelmesi için sosyal 

bir içeriğe de sahip olmalıdır.(Hunter and Lean, 2018).  Aynı yazarlar, öğrenme araçlarının 

esnek ve faaliyet tabanlı olduğu girişimcilik ortamlarında verilen bilgilerin öğrenciler 

tarafından öğrenilmesi gerektiğini de ileri sürmüşlerdir.  Aynı şekilde, girişimciliğin kamusal ve 

özel hayat için potansiyel faydasını kabul ederken girişimci bir zihniyet önemlidir. 

(Achtenhagen and Johannisson 2015).   

 



 
 

 

 

Grounded on Knowles (1984) and Knowles et al. (2011) Yetişkin eğitimi teorisi ve modern 

yetişkin öğrenimi aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır - Bunlar:  

● Yetişkinler kendi kendini idare edebilmektedir.  

● Yetişkinler tecrübe kazanmıştır. Öğrenme kaynakları haline gelebilir ve yeni 

öğrenmeyle ilişki kurabilirler. 

● Yetişkinler doğrudan işleriyle, aileleriyle veya sosyal yaşamlarıyla ilgili öğrenmeye 

daha fazla ilgi duyuyorlar. 

● Yetişkinlerin öğrenmeye yönelik problem merkezli bir yönelimleri vardır. 

 

  

McDonough (2013, s.346) bunu desteklerken, öz-yönelimli öğrenenleri “tepkisel öğrenenler 

olan ve öğrenmeyle pasif bir şekilde meşgul olan öğrencilerden daha proaktif, daha fazla şey 

öğrenen ve daha iyi öğrenen” olarak görmektedir. Ayrıca, özellikle girişimcilik eğitimine 

odaklanırken, Kondracka-Szala ve Malinowska (2016) aşağıdakileri dikkate almayı 

önermektedir: 

- Girişimcilik hakkında eğitim. 

- Girişimcilik için eğitim. 

- Girişimcilik yoluyla eğitim.  

Bu nedenle, uygulamalı eylem temelli etkinlikler aracılığıyla START IN programı, Avrupa'daki 

her tür ikinci seviye öğrenci için kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimini kolaylaştırmak için 

öğrencilerin girişimci zihniyetini, anlayışını ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Çalışma 2:  

Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitiminde 

Eğitim Modülleri 
 

Eğitim modüllerinin içeriği, Avrupa'daki okullarda kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik 

eğitiminin neyi, neden ve nasıl kolaylaştırılacağını ele alacaktır. Eğitim, girişimciliğin 

ne hakkında olduğu, girişimciliğin dili, girişimcilik yetkinlikleri ve kapsayıcı ve yenilikçi 

bir girişimcilik eğitim müfredatına hangi beceri ve yetkinliklerin dâhil edildiğini 

belirlemede bunların neden önemli olduğuna dair bir açıklamayla başlar. 

 

Eğitim modülleri, öğrenicilerin, bu becerilerin öğretim ve pedagojik yöntemlerle nasıl 

geliştirildiğini keşfetmelerini sağlar. Bu eğitim programı, ilk ve orta (yüksek) eğitimdeki 

eğitimciler için tasarlanmıştır. Giriş seviyesi girişimcilik eğitimcilerini, yani 

sosyal/kapsayıcı girişimciliği ilk kez öğreten eğitimcileri hedefleyen eğitim, sadece iş 

disiplinlerinde değil, tüm disiplin alanlarında eğitim verenlerin ilgisini çekecektir. 

  

Öğrenicilerin (ilk ve ortaöğretim öğretmenleri/eğitimcileri) üç öğrenme ünitesinin her 

birini tamamlaması beklenir. Her ünite ve bileşenleri birbirinden bağımsız iken, diğer 

modüllerin başlatılabilmesi için ilk üç ünitenin (Öğrenim Üniteleri: 1.1, 1.2 ve 1.3) 

tamamlanması gerekmektedir. 

 

 

 

- Öğreniciler modüllerle ilgili materyalleri okuyacak/inceleyecek, çevrimiçi 

oturumlara katılacak ve ödevleri tamamlayacaktır. 

 

 

 

Öğrenici Faaliyetleri 



 
 

 

 

 

 

- Bilgisayar kullanımı, internet erişimi ve Microsoft ofis yazılımı tüm modüller 

için, bir genç sınıfına erişim ise bazı modüller için gereklidir. Her modül, 

ödevlerin gereksinimlerini ayrıntılı olarak açıklayacaktır, bununla birlikte modül 

sorumlusu tüm ödevleri değerlendirecektir.  

 

 

 

- Müfredatta belirtildiği gibi, 15 AKTS'nin her biri toplam 27 saat 

gerektirmektedir. Bu, çevrimiçi kaynaklar, ödevler ve araştırmaları da 

kapsamaktadır. 

 

1.1 Avrupa'daki Okullarda Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi. 

1.2 Yenilikçilik ve Sosyal Girişimcilik. 

1.3 Kapsayıcı Girişimcilik.  

1.4 Girişimcilikte Yaratıcılık. 

1.5 Girişimcilik eğitimine uygulanan dijital beceriler ve teknolojiler. 

 

 

 

Öğrenme Kaynakları 

Zaman Aralığı 

Öğrenme Ünitesi 1. Avrupa'daki Okullarda Kapsayıcı 

ve Yenilikçi Girişimcilik. (5 AKTS) 
 



 
 

 

o Arka Plan 

Bu modül, EntreComp (Bacigalupo ve ark., 2016) tarafından listelendiği şekliyle 

aşağıdaki girişimcilik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır: Öz-farkındalık ve öz-

yeterlik, vizyon, yaratıcılık, başkalarıyla çalışma, deneyim yoluyla öğrenme. 

Amaç, öğrenicilerin kendileri ve okulları için mesleki gelişim stratejileri 

tasarlayabilmelerini sağlamak üzere Avrupa okullarındaki girişimcilik eğitiminin 

esaslarını tanıtmaktır. 

o Öğrenme çıktıları 

Bu modül, öğrenicinin yeteneğini aşağıdaki şekillerde değerlendirecektir: 

• Temel kavramlar, stratejiler, müfredat, hedefler, öğretim yöntemleri, en iyi 

uygulamalar, okullar için girişimler, eğitim kaynakları dahil olmak üzere 

Avrupa'daki okullarda girişimcilik eğitimindeki en son gelişmeleri keşfetme, 

tartışma ve analiz etme. 

 

• Kendi girişimci yeterlilikleri üzerinde kafa yorma ve daha fazla mesleki gelişim 

için kendi öğrenme yollarını tasarlama. 

 

• Girişimcilik eğitimini teşvik etmek üzere kendi okulları/kuruluşları için güçlü ve 

zayıf yönleri belirleme ve stratejik plan geliştirme. 

 

 

 

Ders Planı 1.1: Avrupa'daki Okullarda Yenilikçi 

Girişimcilik Eğitimi. 

GÖREVLER 

Rehberli araştırma ve grup aktiviteleri, ders anlatımını dengeleyecek ve genel 

pedagojik değeri artıracaktır.  



 
 

 

Ders 1: Girişimcilik eğitimi, temel kavramlar ve pedagojiler 

- START IN eğitim programının amaçlarına, hedeflerine ve beklenen 

sonuçlarına ve projenin ürettiği katma değere giriş. 

- Avrupa'nın girişimcilik ve girişimcilik eğitimi için mevcut stratejisi. 

- Girişimcilik kavramının gelişimi. 

- Girişimcilik yetkinlikleri ve okul eğitimi. 

- Öğretme ve öğrenme yöntemleri. 

- Öğretmenler için Girişimcilik Eğitimi. 

Başkalarıyla çalışmak, girişimcilik eğitiminin ve başkalarıyla birlikte öğrenmenin önemli 

bir parçasıdır. Bu ders, öğreniciler arasında etkileşimi ve işbirliğini teşvik etmek için 

tasarlanmıştır. 

Grup Tartışması 1: Öğrenciler kendilerini tanıtırlar ve eğitim seviyesi (ilk, orta, 

mesleki eğitim, özel ihtiyaçlar), öğrettikleri konular, şu anda kullandıkları 

öğretim yöntemleri dahil olmak üzere mevcut iş deneyimlerini anlatırlar ve 

bunun girişimcilik eğitimiyle ne yönden ilgili olduğunu analiz ederler. 

Ders 2: Avrupa okullarında girişimcilik eğitimi; Ulusal politikalar, müfredat ve 

yönergeler; Okullar için girişimler; Öğretim kaynakları ve iyi uygulamalar. 

Grup Tartışması 2: Öğreniciler, kendi okullarının ihtiyaçlarına daha iyi uyan iyi 

uygulamaları veya girişimleri belirlemek için eğitim kaynaklarını kullanırlar. 

Gruptaki diğer öğrenicilerden geri bildirim alırlar. 

 

 



 
 

 

o İçerik 

Öğrencilerin, modül kolaylaştırıcısı tarafından koordine edilen grup tartışmalarına 

katılmaları gerekir. Bunlar, katılımcıların coğrafi dağılımına bağlı olarak çevrimiçi veya 

yüz yüze olabilir. 

- İlk ödev, öz-yansıtmaya odaklanır ve bireysel bir ödevdir. 

- İkinci ödev, bireysel veya küçük bir grup ödevi olabilir. Bu ödevin amacı, yerel bir 

okulu ve ilgili paydaşları (öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler vb.) içeren bir gerçek 

hayat çalışmasıdır 

 

o Modül Değerlendirmesi 

Değerlendirme 1: Öğrenciler şu ana kadar sunulan kavramlar üzerine bir 

deneme (300-500 kelime) yazarlar: 

- Kendi tecrübeleri ve mevcut girişimcilik yeterliliklerini (bilgiler, beceriler ve özerklik 

seviyesi) değerlendireceklerdir.  

- Gelişim için kendi ihtiyaçlarını belirleyeceklerdir.  

- START IN müfredatını çalışacaklar ve kendi ihtiyaç ve beklentilerine uyan en iyi 

üniteleri seçeceklerdir.  

ÖĞRENME SORULARI 

- Girişimcilik nedir? 

- Bir yetkinlik olarak girişimciliğin temel bileşenleri nelerdir? 

- Okullarda girişimciliği öğretmek için en etkili öğretim yöntemleri 

hangileridir? 

- Öğretmenleri girişimciliği öğretmeye nasıl hazırlayabiliriz? 

- Avrupa'daki okullarda girişimcilik eğitimindeki son gelişmeler neler? 

- En iyi uygulamalar/girişimler hangileri? 

- Mevcut kaynaklar neler? 

 



 
 

 

 

Değerlendirme 2: Öğrenciler sosyal ve kapsayıcı girişimcilik eğitimini teşvik 

etmek için kendi okulları için bir plan geliştirecektir. (500-800 kelime). 

 

 

 

 

 

1.2.1. Yenilik (MPDNE) 

1.2.2. Sürdürülebilirlik (INFODEF) 

1.2.3. Sosyal Girişimcilik (ZABALA) 

 

1.2.1 Yenilik   
 

o Arka Plan 

● Bu modül, öğrencilerin yenilik kavramı ve çeşitli yenilik süreç modellerini 

anlama bilgisini geliştirecektir. Yenilik teorisinin aşağıdaki temel bilgisini 

geliştirmeyi amaçlamaktadır: 

● Yenilik (tanım, tip, örnekler) 

● İnovasyon ve Girişimcilik 

● İnovasyon Neden Önemlidir? 

● İnovasyonu nasıl sahneleyebiliriz? 

 

 

Ders Planı 1.2: İnovasyon, Sosyal ve Sürdürülebilirlik 

Girişimciliği 



 
 

 

o Öğrenme Çıktıları 

 

Modülün tamamlanmasında, öğrenciler şunları yapabilecek olmalıdır: 

• Yenilikçiliğe ilişkin eleştirel düşünceye sahip olurlar.  

• Yenilikçiliğe ilişkin tarihi ve güncel bakış açılarını açıklarlar.  

• Bireylerin ve kurumların yenilikçilik fırsatlarını nasıl tanımladıklarını ifade 

ederler.  

• Bu fırsatların kullanılmasına ilişkin genel yaklaşımları açıklarlar.  

• Yenilikçilik aracılığıyla girişimcilik anlayışını ifade ederler.  

 

 

 

 

 

o Öğrenme Faaliyeti 

 Çevrimiçi ders yenilikçilik için kuramsal çerçeveyi oluşturacak ve şunları tedarik 

edecektir:  

- Yenilikçiliğe ilişkin kuramsal bilgiler.  

- Yenilikçiliğe ilişkin belirli kavramlar. 

- Makale hazırlıkları. 

- Makalelerin değerlendirilmesi. 

- Soru-cevap oturumu. 

- Ön ve son değerlendirme.  

 

GÖREVLER 

Grup tartışması yoluyla veya bireysel olarak, çevrimiçi öğrenme/ders sırasında 

tanımlanan paydaşlar tarafından yenilikçilik düzeyini seviyesini değerlendirmek.  

 



 
 

 

 

 

o İçerik 

Online öğrenme. Paydaşlarla iletişim kurun. 

 

o Modül Değerlendirmesi 

Çevrimiçi anket öncesi ve sonrası ders. Yanıtlar otomatik olarak oluşturulur. 

 

  1.2.2. Sürdürülebilirlik 
 

o Arka Plan  

Bu öğretim etkinlikleri disiplinler arası, proje tabanlı bir yaklaşıma, sorgulama, iş birliği 

ve yaratıcılığı vurgulayan bir yaklaşıma uygundur. Vaka araştırmaları, Döngüsel 

Ekonominin ilkelerini anlamak ve girişimci proje oluşturmak ve tasarlamak için 

kullanılmaktadır. Girişimcilik eğitimine bağlantılı olarak döngüsel ekonomiyi 

destekleyerek gençleri, toplum, ekonomi ve çevre için gerekli sosyal girişimcilik 

projeleri oluşturmak için gerekli beceri, bilgi ve birikimlerle donatıyoruz.  

 

ÖĞRENME SORULARI 

- Yenilikçilik nedir? 

- Yenilikçilik türleri nelerdir? 

- Yenilikçi olmak için en etkili yöntemler nelerdir? 

- Yenilikçiliğin önemi nedir? 

- Yenilikçiliğe ilişkin en son gelişmeler nelerdir?  

- Sosyal girişimcilikte yenilikçiliğin rolü nedir? 

 

 

 

 



 
 

 

o Öğrenme Çıktıları 

Sosyal, kültürel ve ekonomik İçerikda yenilikçi değer yaratan her proje için 

Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonominin değerini anlamak. 

Sürdürülebilirlik, KSS ve Döngüsel Ekonomi'nin temel kavram ve çalışma alanlarını ve 

bunların sosyal girişimcilik projeleri ile etkileşimini belirlemek. 

Sosyal girişimcilik projelerine uygulanan Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonominin 

stratejik faydalarını değerlendirmek.

 

 

o Öğrenme Etkinliği 

1- Sürdürülebilirlik, CSR ve Döngüsel Ekonomik alanları ve temel kavramlar 

hakkında ilk seminer.  

2- Döngüsel Ekonomi ilkelerinin girişimcilik projesinde nasıl kullanıldığını görmek 

için gerçek vaka araştırmalarının sunulması.  

3- Bir sosyal girişimcilik projesinin oluşturulması için gereklilikleri ve etkili 

yöntemleri belirlemek için grup çalışmasının geliştirilmesi 

 

GÖREVLER 

Öğrenciler, grup faaliyetleri, araştırmalar ve vaka çalışmaları ile Döngüsel Ekonomi 

çerçevesinde bir sosyal girişimcilik projesinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları ve 

etkili yaklaşımları belirleyecektir. 



 
 

 

o İçerik 

Sınıf ya da çevrimiçi ortamlar ana öğrenme ortamları olacaktır. Yine de, 

kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak Döngüsel Ekonomiye dayanan girişimcilik 

projeleri ve gerçek şirketlere araştırma ziyaretleri mümkün olacak ve gerçek 

girişimcilerle etkileşim sağlanacaktır.  

 

o Modül Değerlendirmesi 

Bu bölümün değerlendirilmesi, (1) bireysel ilerlemenin değerlendirilmesi ve (2) 

öğrenci tarafından önerilen ve kolaylaştırılan grup dinamikleri ve projelerinin, özellikle 

de sosyal girişimcilik projesinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların ve etkili 

yaklaşımların belirlenmesini içerir. 

Değerlendirme aşağıdaki temellere dayanacaktır: 

- Döngüsel Ekonomi bileşenlerini içeren sosyal girişimcilik projelerine ilişkin iyi 

uygulamaların belirlenmesi amacıyla oluşturulan bireysel bir faaliyet. 

- Sosyal girişimcilik projesi oluşturmak için gerekliliklerin ve etkili yaklaşımları 

belirlemek için ilgili grup faaliyet projesi.  

 

Değerlendirme, sosyal girişimcilik projelerinin tasarlanmasına ilişkin Döngüsel 

Ekonomi uygulamaları üzerine çalışan bir akademisyen ya da profesyonel kişi 

tarafından gerçekleştirilecektir ve yaşa uygun faaliyetleri başlatmak için dersin 

uygulandığını gösteren öğrenciyi ele alacaktır. 

ÖĞRENME SORULARI 

- Döngüsel Ekonominin temel ilkeleri nelerdir? 

- Bir girişimcilik projesi tasarlamak ve kurmak için Döngüsel Ekonominin ilkelerini 

nasıl kullanabiliriz? 

- Sosyal girişimcilik projelerine uygulanan Sürdürülebilirlik ve Döngüsel 

Ekonominin faydaları nelerdir? 

 



 
 

  

1.2.3 Sosyal İnovasyon 

o Arka Plan  

Sosyal girişimcilik, bir tür sosyal inovasyon girişimidir. Öğretim faaliyetleri seminerlere 

ve vaka çalışmalarına dayanmaktadır. Sosyal inovasyon, sosyal ihtiyaçları karşılayan, 

sosyal ilişkiler oluşturan ve yeni işbirlikleri oluşturan yeni veya önemli ölçüde 

geliştirilmiş bir fikirdir. Bu yenilikler, karşılanmamış ihtiyaçları daha etkin bir şekilde ele 

alan ürünler, hizmetler veya modeller olabilir. Bu dersin amacı, öğrencinin sosyal 

inovasyon kavramları ve girişimleri hakkındaki bilgisini geliştirmek, her insanın işleri / 

çalışmaları aracılığıyla olumlu bir etkiye sahip olabileceği ve sosyal bir değişim için 

yapıcı olabileceği fikrini teşvik etmektir. 

o Öğrenme Çıktıları 

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal inovasyon perspektifinden yeni fikirleri tanımasını 

ve üretmesini sağlamaktır. Ders, öğrencilerin sosyal yenilikçi zihniyetini geliştirmeye 

yardımcı olacak ve karmaşık sorunları geleneksel olmayan yollardan çözmek için 

sosyal zorluklar ve yetenekler hakkında derin bir anlayış geliştirmeye yardımcı 

olacaktır. Ders, toplumu olumlu yönde etkileyebilecek iş yapmanın yolları olduğunu 

daha net bir şekilde göstererek öğrencilerin yenilik potansiyelini anlamalarını 

sağlayacaktır. Öğrenciler, toplumsal sorunları çözmek için yeni fikirler belirleme 

becerilerini öğrenecekler. 

 

o Öğrenme Aktiviteleri 

1. Sosyal yenilikçiliğe ilişkin genel kavramlar hakkında yüksek lisans dersi/oturumu. 

 

2. Avrupa'daki temel toplumsal zorluklar hakkında araştırma ve başarılı vakaların 

belirlenmesi. (öğrenci başına en fazla 2).  

3. Başarılı vakalar oluşturmak ve bir vakayı incelemek. 

 

GÖREVLER 

Grup etkinlikleri, araştırma ve vaka çalışmaları yoluyla, öğrenciler toplumsal 

zorlukları gelenekselden farklı bir bakış açısıyla çözmeyi amaçlayan sosyal 

inovasyon girişimlerini keşfedecekler. 



 
 

 

 

 

 

o İçerik 

 

Belirlenen başarılı vakalar için, bir sosyal yenilikçinin eklenmesi veya ziyaretin başarılı 

bir girişim olması tercih edilecektir. Mümkünse, öğrenciler diyalog ve tartışmayı teşvik 

etmek için sosyal inovasyonla ilgili başarılı vakaları belirleyecek ve analiz etmek için 

gruplar halinde çalışacaklardır.  

 

Değerlendirme 

Belirlenen toplumsal zorlukları ve temel sosyal yenilikçilik kavramlarını ifade eden bir 

vaka çalışması teslim edin (kelime sınırlaması: 500-1.000). Vaka, kişisel analizleri 

(sonuçları/etkileri) ifade etmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME SORULARI 

- Sosyal inovasyon nedir? 

- Olağanüstü bir sosyal inovasyon girişimine nasıl ulaşabilirim? 

- Geleneksel olmayan bir bakış açısıyla toplumsal bir zorlukla nasıl yüzleşirim? 

- Şu anda zorluklarla karşı karşıya olan başarılı sosyal inovasyon vakaları 

nelerdir? 



 
 

 

 

 

 

o Arka Plan  

Girişimcilik,herhangi bir ortamda fırsatları tanıma ve takip etme durumudur. Kapsayıcı 

girişimcilik, tüm insan gruplarının katılımını ve evrensel yönünü iş için anahtar olarak 

gören bir girişimcilik türüdür. 

Bu dersin amacı, öğrencinin eşit fırsatlar yaratmayı, iş yaratmasını teşvik etmeyi ve 

sosyal dışlanmayı önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan kapsayıcı politikalar, 

programlar veya diğer girişimler hakkındaki bilgilerini geliştirmektir. En savunmasız 

insan gruplarını hesaba katacak ve girişimci inisiyatifleri sosyal değişim yapıcıları 

olarak kabul edecek bir zihniyet geliştirmektir. 

Bu birimin faaliyetleri, seminerlere, yüz yüze etkileşimlere ve ortaklıklara 

dayanmaktadır. Aktif öğrenmeyi desteklemek için rol yapma ve kişisel analiz gibi 

faaliyetler teşvik edilir. Aynı zamanda kapsayıcı girişimcilik ve sosyal inovasyon 

projeleri ile ilgili iyi uygulamalar da incelenir. 

o Öğrenme Çıktıları 

Öğrenciler, toplumdaki en savunmasız insan gruplarını belirleyebilecek ve sosyal 

konuları iş stratejilerine entegre edebilecekler. 

 

o Öğrenme Aktivitesi 

1. Ustalık sınıfında kapsayıcılık ve toplumdaki zayıf insan grupları hakkında bilgi 

edinilecektir. 

 

GÖREVLER 

Bireysel ve grup çalışmaları, araştırmalar ve vaka çalışmaları sayesinde, 

öğrenciler “risk altındaki” grupları ve her projeye kendi bakış açılarını entegre 

etme yöntemleri hakkında bilgi edineceklerdir. 

Ders Planı 1.3: Kapsayıcı Girişimcilik 



 
 

2. Bu zayıf insan gruplarını dâhil etmeye çalışan sosyal yenilik konusundaki 

başarılı vakaları araştırılacak, incelenecek ve tanımlanacaktır. 

 

3. Kapsayıcılık bakış açısıyla yeni girişimler için bir teklif hazırlanacaktır. 

 

 

 

o İçerik 

Öğrencinin duyarlılığını geliştirmek için dersin savunmasız bir grup insanla veya bir 

girişimcinin girdisi ile bir sınıf ortamında yapılması önerilir. Bu aşama, modül 

kolaylaştırıcısı tarafından kolaylaştırılan, birlikte ve bireysel olarak (çevrimiçi veya yüz 

yüze) çalışan öğrenci gruplarını içerecektir. Belirlenen başarılı vakalara dayanan 

vaka çalışmaları için, entegrasyona odaklanan bir sosyal girişimcinin eklenmesi tercih 

edilecektir. Öğrenci bu dersi ve modül kolaylaştırıcısı tarafından bir birey olarak 

tamamlayabilirken, bu aşama, modül kolaylaştırıcısı tarafından kolaylaştırılan, birlikte 

çalışan (veya bireysel) öğrenci gruplarını içerecektir. 

 

o Değerlendirme 

Toplumdaki savunmasız ana grupları tanımlayan bir rapor (yaklaşık 1.000 kelime) 

sunun.  Bu makale aynı zamanda iş dünyasındaki savunmasız grupların 

kapsayıcılığını teşvik edebilecek girişimleri de özetlemelidir. 

 

 

 

ÖĞRENME SORULARI 

- Sosyal inovasyon perspektifini işletmeye nasıl dahil ederim? 

- Sosyal  sorunları işime nasıl dahil ederim? 

- İşletmemde kapsayıcılığı nasıl desteklerim? 



 
 

 

o Arka Plan 

Öğretim faaliyetleri, kapsayıcı ve sosyal inovasyon projelerini geliştirmek için yeni 

teknolojilerin kullanılması da dahil olmak üzere, yaratıcı araçlar ve teknikler hakkında 

öğrenmeyi geliştirmek için sunum, seminer ve vaka çalışmaları stillerinin bir 

karışımını kullanacaktır. Ek olarak, arka plan araştırması ve okumaları, testler ve 

oyunlar, takım çalışması ve eşler arası değerlendirmeden yararlanacaktır.. 

Girişimcilikte yaratıcılık, yeni teknolojileri ve yaratıcı düşünme yaklaşımlarını tanıma 

ve sosyal girişimcilik fikrine ve uygulama geliştirmeye entegre etme kapasitesidir. 

Bu dersin amacı, yaratıcı düşünme yeteneklerini, yaklaşımlarını ve sosyal ve 

kapsayıcı bir zihniyeti arttırmaktır. Toplumdaki bir sorunu / meseleyi ele almak / 

çözmek için yaratıcı yaklaşımların ve yeni yaratıcı tekniklerin kullanımı hakkında yeni 

bir düşünme biçimi geliştirmek. 

Öğrenme Çıktıları 

Öğrencilerin, yeni teknolojiler de dahil olmak üzere yaratıcı düşünme yaklaşımlarının 

kapsamını ve değerini fark etmesini ve anlamasını sağlamaktır, fikir üretimini 

geliştirmek ve genişletmek, ve kapsayıcı ve yenilikçi bir girişimcilik projesinin 

geliştirilmesinde empatiyi artırmaktır. 

 

Ders Planı 1.4: Girişimcilikte Yaratıcılık 

GÖREVLER 

Grup etkinlikleri, araştırma ve gözlem yoluyla öğrenen öğrenciler, öğrencilerini 

fikir üretmeye, sosyal problemleri çözmeye teşvik eden yeni uyarlama araç ve 

tekniklerini keşfetmek için çeşitli yaratıcı düşünme teknikleri ve araçları ile 

bunların temelini oluşturan ilkeler ve araştırmalarla ilgileneceklerdir. 



 
 

 

 

 

 

1. Yaratıcılığın çeşitli tanımlarını ve faydalarını / zorluklarını anlamak ve 

test etmek için etkileşimli örneklerle seminer yaratıcılığın değerini, 

teknik ve sanatsal yaratıcılığın arasındaki farkı, öğrenme stillerini ve sağ 

beyin / sol beyin düşüncesini dahil etmektedir. 

 

2. XR (genişletilmiş gerçeklik), AR (artırılmış gerçeklik) ve diğer yaratıcı 

araçların ve fikir üretme, problem çözme ve proje uygulamasına yönelik 

uygulama yaklaşımlarının araştırır, gözden geçirir ve tanımlar. 

3. Film şeridi, tasarlama, bir plan oluşturma, gözden geçirme ve 

iyileştirme yoluyla geliştirilen proje için bir bütçe ve dağıtım yoluyla 

temel bir plan oluşturmak üzere sosyal konu temelli projelerini 

desteklemek için uygun ve etkili araç ve teknikleri kullanır.  

 

4. Projeyi desteklemek için araç ve oyunların uygulamasını analiz eder,  

yine akran grubu tartışmalarını ve geri bildirimlerini kullanarak, bu 

yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini tespit ve analiz eder ve girişimcilik 

eğitimini geliştirmek için okullarında yapılması gereken değişiklikleri 

önerir. 

5. Sorunların bir özeti ve bunları çözme konusunda potansiyel fikirler 

sunar. 

ÖĞRENME SORULARI 

- Yaratıcı düşünme yaklaşımlarının arkasındaki ilkeler nelerdir? 

- Yaratıcı bir düşünce yapısını ne tanımlar? 

- Sosyal girişimcilik fikrini ve proje geliştirmeyi desteklemek için hangi yaratıcı 

araçlar ve teknikler mevcuttur? 



 
 

 

 

o Değerlendirme 

1.  Empati göstermek ve geliştirmek için kullanılan araç ve tekniklerin bir özeti ile, 

sosyal konu temelli projeye empati göstermek ve geliştirmek için kullanılan bir 

belge (tercih edilen ve uygun olanın formatı) tanımlanır veya tasvir edilir. (En 

fazla 500 kelime) 

2.  Metin ve ses veya video kayıt biçiminde, üç yaratıcı araç, proje ya da projeyi 

destekleyebilecek uygulamaların seçiminin kısa bir analizi yapılır. Girişimcilik 

eğitimini geliştirmek için okullarının yapması gereken değişiklikleri önermek ve 

kullanımlarının güçlü ve zayıf yanları tespit edilir ve analiz etmek için onların 

uygunluk ve etkinlikleri de düşünülür. (En fazla 250 kelime) 

Farklı öğrenme stilleri için izin verildiğinde ve teknik platformlardan, 

programlardan veya dağıtım yöntemlerinden yola çıkarak doğabilecek her türlü 

erişilebilirlik konusuna farkındalık tanındığına dikkat edilmelidir. Çeşitli dağıtım 

yaklaşımları ve yöntem bilimi ve öğrenme stilleri dahil edilecektir. 

 

o Arka Plan 

Girişimcilik eğitimi, öğrenicilere bilgi, beceri ve tutumsal öğrenme çıktıları sağlayan 

bütüncül kişisel gelişimi ve dönüşümü kapsar (McGuigan, 2016). 

Bu dersin amacı, temel ilkeleri tanıtmaktır: 

- Girişimcilik eğitimi sırasında çeşitli metodolojik yaklaşımlarda BİT'in nasıl 

uygulanabileceğinin farkına varmak için öğrenicilerin bilgilerini artırmak; 

-  Girişimcilik eğitiminde BİT araçlarını uygulamak için yeni olasılıklar/fikirler hakkında 

bir düşünme yöntemi geliştirmek. 

Bu ders, öğrenmeye yönelik bir düşünme ve yaparak öğrenme yaklaşımı kullanır. 

Ders Planı 1.5: Girişimcilik eğitimine uygulanan dijital 

beceriler ve teknolojiler 



 
 

 

o Öğrenme Çıktıları 

Öğrenicilerin BİT tabanlı araç ve yöntemleri girişimcilik eğitimine dahil etmenin 

avantajlarını fark etmelerini sağlamak; girişimcilik eğitimine uygun farklı BİT araçlarını 

ve çözümlerini belirlemek ve BİT kaynaklarını kullanarak bilginin nasıl geliştirileceğini 

öğrenmektir. 

Öğreniciler, girişimcilik eğitimi için BİT araçlarını karşılaştırma ve seçme becerileri 

edinir, bireysel öğretim ihtiyaçlarına uygun, öğrencilerin motive kalması için çekici 

olan etkili BİT araçlarını tasarlama becerileri ve öğretim uygulaması yoluyla yeniliği 

tanıtmak için girişimcilik eğitiminde BİT araçlarını kullanma becerileri kazanırlar. 

Öğrenme, girişimciler tarafından hazırlanan girişimcilik uygulamalarından gerçek 

vaka çalışmalarına dayanmaktadır. Öğrenici, BİT tabanlı araçları kullanarak 

girişimciliği öğrenirler. 

 

 

 

GÖREVLER 

Bireysel aktiviteler, sınıf içi dersler veya e-öğrenme yoluyla öğreniciler, öğretme-

öğrenme uygulaması, sınıfa yaratıcılığın anlatılması, öğrenicilerin 

desteklenmesi için etkili dijital araçların kullanılmasında yeterlilikler 

kazanacaklardır. 



 
 

 

 

o İçerik 

 

Girişimci tutumu teşvik etmek ve dezavantajlı öğrenicileri yönlendirmek ve AEK, 

uygulama ve oyun geliştirme örneklerini göstermek için, modül kolaylaştırıcısı ile 

internet bağlantılı bilgisayarlarla donatılmış bir sınıf ortamında yüz yüze görüşmeler 

önerilmektedir. 

Kolaylaştırıcılar, BİT alanında kapsayıcılık konusunu ele alarak, öğrenicilerin kendi 

tasarladıkları veya öğretmen tarafından tanıtılan mevcut çevrimiçi kaynaklardan, 

AEK’dan, uygulamalardan ve oyun geliştirmeden nasıl yararlanabileceklerini ve 

bunları nasıl değerlendirebileceklerini kanıtlamak için öğrenicileri dijital kaynakların 

kullanımı konusunda yönlendirir ve onlara rehberlik eder. 

START IN e-öğrenme platformu ve Mobil Uygulaması, İnternet erişimi olmak şartıyla, 

öğrenicilerin bireysel katılımını içermelidir. 

 

 

1. Sınıf içi dersler ve bireysel çalışma sırasında Açık Eğitim Kaynakları 

(OER'ler), e-öğrenme platformları, mobil Uygulamalar ve oyunlar 

geliştirmek için mevcut çevrimiçi eğitim kaynaklarını ve araçlarını analiz 

etmek ve karşılaştırmak önemlidir. Öğrenciler, girişimcilik eğitimi 

amacıyla çeşitli dijital araç türleri arasındaki farklılıklar hakkında bilgi 

edinecek ve uygun olanları seçebileceklerdir. 

 

2. Basit e-öğrenme platformları oluşturmak ve açık paylaşım araçlarını 

kullanmak, bağlantılar paylaşmak, anketler oluşturmak veya sınavlar 

geliştirmek veya oyunlaştırma fikri geliştirmek için kendi mobil 

uygulamalarını kullanmak - bireysel aktiviteler sırasında veya küçük 

gruplar halinde öğrenciler kendilerine özel dijital kaynakları geliştirmek 

oldukça önemli olacaktır.  

3.  



 
 

E-öğrenme platformu ve mobil uygulama, internet bağlantısına erişim şartı altında, 

öğrencilerin bireysel olarak katılımını sağlamalıdır. 

 

Bu birimin tamamlanması, gerçek girişimcilik durumlarına yanıt olarak bilişim ve 

iletişim teknolojileri proje ile ilgili sonuçların (e-öğrenme platformu ve mobil uygulama) 

geliştirilmesine bağlı olacaktır. 

 

Bu sayede edinilen bilişim ve iletişim teknolojileri bilgisi pratikte uygulanmaktadır. 

Örnek olay incelemelerinin yazarları girişimciler, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, 

akademik öğretmenler (yönetim alanında) olabilir. 

 

o Değerlendirme 

 

Bu ders için değerlendirme iki bölümden oluşmaktadır: 

1. Kendi BİT aracını (e-öğrenme platformu veya mobil uygulama) geliştir. 

2. Ünitede anlatılan materyalle ilgili testi geç. 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.1 Fikir üretimi 

2.2 Fizibilite çalışması 

2.3 Finansman sorunları 

2.4 Prototipleme ve projenin Kültürel ve Sosyal etkisi. 

 

 

 

o Arka Plan 

Bu ders, öğrenmeye yönelik yaparak öğrenme ve doğrudan gözlem yaklaşımı 

kullanır. 

Girişimcilik, herhangi bir ortamda fırsatları tanıma ve takip etme kapasitesidir. 

Bununla birlikte, mevcut piyasa eksikliklerini ele alan çoğu işletme girişimcisinin 

aksine, sosyal girişimciler aşırı nüfus, sürdürülemez enerji kaynakları, gıda kıtlığı gibi 

varsayımsal, görülmeyen veya genellikle daha az araştırılan sorunları ele alıyor. 

Bu dersin amacı girişimci ruhu, kültürü ve tutumları artırmaktır. Yeni olasılıklar/fikirler 

hakkında düşünme yolu geliştirmek için toplumdaki bir sorunu / meseleyi ele almak / 

çözmek gereklidir. 

o Öğrenme Çıktıları 

- Öğrencilerin, sosyal girişimcilik projesinin ilk aşaması olan yeni fikirler üretmek 

için araç ve teknikleri tanımasını ve geliştirmesini sağlamak önem kazanmıştır.  

- Yeni iş ve sosyal girişimcilik projelerinin geliştirilmesine kendi deneyimlerini 

uygulamaları önemlidir.  

- -Bağımsız öğrenme geliştirilmelidir. 

Öğrenim Birimi 2: Yenilikçi ve kapsayıcı girişimcilik 

için proje yönetimi ve finansal planlama. (5 AKTS) 
 

Ders Planı 2.1: Fikir Üretimi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVLER 

Grup etkinlikleri aracılığıyla, araştırma ve gözlem öğrenicileri yeni öğrenciler 

keşfedecek ve öğrencilerini fikir üretmeye, sosyal sorunları çözmeye teşvik eden 

araç ve teknikleri uyarlayacaktır. 

1. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde üç sosyal problemi / sorunu 

araştırın ve / veya gözlemleyin. 

2. Merkezdeki sosyal problem / meselelerle birlikte zihin haritalama 

metodolojisini (veya benzerini) kullanarak, belirli problemlerin / 

meselelerin her birini ele almak için olası çözümlerin / fikirlerin bir 

haritasını oluşturun. 

3. Üç sorunun bağlantıları, paylaşılan çözümleri ve / veya ortak özellikleri 

olup olmadığını gözlemleyin ve belirtin. 

4. Sıralama değerlendirme listeleri kullanarak, fikirlerin her birinin 

geçerliliğini değerlendirin. 

5. Problemlerin / sorunların ve bunları çözmek için olası fikirlerin bir özetini 

sağlayın. 

ÖĞRENME SORULARI 

- Olağanüstü sosyal / ticari bir fikre nasıl ulaşabilirim? 

- Sosyal bir problemi / sorunu nasıl çözerim? 

 



 
 

 

 

 

o İçerik 

Sınıf, örgün eğitim için tipik bir yer olsa da, bu ders için farklı bir yer / ortam tercih 

edilir. Öğrencilerin yaratıcılığını canlandırmak için "sıradışı olan en iyisidir". 

Projenin bu aşamasının konumunda, "fikir üretme" önemlidir. "Olağandışı", farklı bir 

konum, oturma düzeni veya ortam şeklinde olabilir. Yaratıcı ol! 

Öğrenci bu dersi bireysel veya gruplar halinde tamamlayabilir. Sunum aşaması için 

bir girişimci ve / veya bir sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi, yardım kuruluşu veya 

diğer ilgili paydaşlar tercih edilir. 

o Değerlendirme 

 

Üç sosyal problemi zihin haritalama çalışmasından elde edilen fikirlerin bir özetini ve 

sınıf ortamında öğrenilen ve uygulama planlarını yansıtan bir parçayı tanımlayan bir 

belge (500-800 kelime) gönderilmelidir. Raporda ayrıca zihin haritalama 

egzersizlerinden üç örnek bulunmalıdır. 

  



 
 

 

 

o Arka Plan 

Eylem temelli öğrenme, Yaparak öğrenme 

 

o Öğrenme Çıktıları 

- Fikir geliştirmeden, proje geliştirmeye yönelik araç ve teknikler analiz edilmeli 

ve gösterilmelidir. 

- İş / sosyal girişimcilik projelerinin geliştirilmesinde kendi deneyimlerinizi 

uygulamalısınız 

- Proje yönetimi aşamalarını fizibilite değerlendirmesi olarak tanımlamalısınız. 

- Bağımsız öğrenme geliştirilmelidir.  

 

-  

 

Ders Planı 2.2: Fizibilite çalışması 

GÖREVLER 

Öğrenciler fizibilite değerlendirme modellerini keşfedeceklerdir. Bu fizibilite 

çalışması, müşterinin / kullanıcının / fikrin faydalanıcılarının, fikrin piyasaları ve 

pazarlanmasının, projenin yönetiminin ve gereken kaynakların 

değerlendirilmesini içerecektir. Kullanılabilirlik ve pratikliklerin değerlendirilmesi 

(örneğin, maliyet, boyut, zamanlama, kullanılabilir) de önemlidir. 

ÖĞRENME SORULARI 

- Proje uygulanabilir mi? 

- Hangi kaynaklara ihtiyaç var? 

- Proje için güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler nelerdir? 



 
 

  



 
 

o İçerik 

Canlı bir sosyal girişimcilik projesinin fizibilitesine benzer şekilde, öğrencinin tanınmış 

bir modeli kullanarak fizibilite çalışmasının masa başı incelemesini yapması gerekir. 

Bu, örneğin, fikirle ilgili İş Modeli Kanvası veya benzeri olabilir. 

Fikir geliştirmek ve onları eyleme dönüştürmek için başkalarıyla işbirliği yapılması 

önemlidir. 

• Fikirleri eyleme dönüştürmek için gereken maddi, maddi olmayan ve dijital 

kaynaklar tanımlanmalı ve yönetilmelidir.  

• Fikrin geliştirilmesinin her aşamasında, teknik, yasal, vergi ve dijital yeterlilikler 

(örneğin uygun ortaklıklar, ağ oluşturma, dış kaynak kullanımı ve kitle kaynak 

kullanımı gibi) dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan yetkinlikler belirlenmeli ve 

yönetilmelidir. 

 

 Projenin uygulanabilirliği göz önüne alındığında, öğrenci sosyal İçerikı 

değerlendirecektir. Bu, öğrenme ünitesinin fikir üretme kısmı ile bağlantılıdır (2.1). 

Yani, projenin hangi sorunu ele aldığı ile ilgilidir.  

 

 Bu, bir dizi bireysel yönelimli araştırma ve ekip çalışması gerektirebilir. 

Öğrenci, fikri harekete geçirmek için daha fazla gelişme ve düşünce gerektiren 

fizibilite çalışmasının bölümlerini tanımlayabilmelidir. 

 

. 

Değerlendirme 

1. Fizibilite modeli tamamlanmalıdır (örneğin, İş Modeli İçeriğinin bir özeti). 

2. Bulgular tanımlanmalı ve ilgili öneriler / yorumlar yapılmalıdır (örneğin, 

uygulanabilir ya da değil ve sosyal faydalar) (300-400 kelime). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

o Arka Plan 

o Öğrenci merkezli, kendi kendini yöneten, kişiselleştirilmiş, interaktif, iş birliğine 

dayalı, esnek, proje tabanlı, meydan okuma veya sorun temelli, keşif ve 

yansıtıcı öğrenme. Girişimcilik, her ortamda fırsatları tanıma ve takip etme 

kapasitesi olarak görülüyor. Ünitenin bu bölümünün amacı, öğrencilere sosyal 

girişimcilikle ilgili finansal kararların planlanmasını, devreye sokulmasını ve 

değerlendirilmesini nasıl kolaylaştıracakları konusunda bilgi vermektir. 

 

o Öğrenme Çıktıları 

Bir bütçeyi yönetmek, nakit akışı ihtiyaçlarını değerlendirmek ve bir sosyal girişimcilik 

projesinin finansman planlarına başvurmak önemlidir. 

 

Ders Planı 2.3: Finansman sorunları 

GÖREVLER 

Öğrenciler, grup etkinlikleri, araştırma ve gözlem yoluyla, öğrencileri uygun 

finansman programları seçmeye ve sosyal girişimcilik destek programları veya 

fonlarına başvurmaya teşvik eden yeni ve / veya araç ve teknikleri 

uyarlayacaklardır. 



 
 

 

 

o İçerik 

Okul, öğrenmeyi, sosyal etkileşimi kolaylaştırmak ve öğrencilere müfredat etkinlikleri 

dışında başka şeyler yapmaları için platformlar sağlamak için özel olarak tasarlanmış 

bir kurumdur. Bu nedenle okullar öğrencilerin yararlanabileceği birçok kaynağa 

sahiptir. 

Örneğin, bir okul birikimi sağlamak ve bir etik bankası yatırmak, örneğin, hem eğitim 

sisteminin bir parçası haline getirmenin basit, kolay ve pratik bir yoludur, hem de bir 

eğitim sisteminin bir parçası olarak öğrencilerin bir sosyal girişimcilik projesi için para 

ödünç verme ve ödünç alma sürecinin farkında olmalarını sağlar.  

Bu dersin nihai amacı, öğrenenlerin bir sosyal girişimcilik projesi için finansmana 

erişim süreci hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu süreçte yer alan ana sosyal 

aktörlerin arkasındaki rolün ve mantığın anlaşılmasını gerektirir. 

 

 

1. Finansa erişim 

  1.1 Sosyal girişimciler için erişim finansmanının önemi 

  1.2 Finansman stratejisi geliştirme 

  1.3 Güçlü bir durum ile yatırımcıları ikna etmek 

 

2. Finans yönetimi 

  2.1 Finans ve bütçenin günlük yönetimi 

  2.2 Planlama finansmanı (finansal, kar ve nakit akışı tahmini) 

  2.3 Yıllık kayıt ve tabloların sunulması (kar ve zarar hesabı ve bilanço) 

ÖĞRENME SORULARI 

- Finans neden önemlidir ve nasıl erişilir? 

- Finansı nasıl planlayıp yöneteceğiz? 

 



 
 

o Değerlendirme 

Bu dersin değerlendirmesi üç bölümden oluşur: 

 

1. Bir finansman stratejisi ve sosyal girişimlerinin gelecekteki faaliyetlerini ve 

hizmetlerini nasıl finanse edeceğini veya finanse edeceğini tanımlayan yazılı bir 

plan (en fazla 500 kelime) geliştirmek ve sunmak önemlidir. Kurumsal 

gelişimlerinin her aşamasında ne kadar para gerektiği ve nereden geldiğini 

anlamaya yardımcı olacaktır. 

2. Bir kar ve zarar tahmini, bir nakit akışı tahmini, bir bilanço ve kar, maliyet ve 

nakit (giriş ve çıkış) tahminlerini destekleyen varsayımları içeren bir finansal 

tahminler listesi hazırlanmalıdır.  

3. Nakit akışı tahminleri, gelirinizdeki kısa vadeli akışları belirlemeye yardımcı 

olur. Kar tahminleri, faaliyetleri geliştirmek için gereken orta / uzun vadeli 

kaynaklar hakkında bir fikir verecektir. 

 

 

 

o Arka Plan 

Probleme dayalı öğrenme. Sorunun İçeriksallaştırılması ve projenin tanımlanan 

duruma yardımcı olmak için nasıl çözüldüğünü / katkıda bulunduğunun 

değerlendirilmesi gerekir. Dersin amacı, projenin değerli sonuçlarına ulaşmak 

için gereken desteği belirlemektir. Ders, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim 

kurmalarını, müzakere etmeyi ve bir fikirden projeye geçme sürecini 

yönetmelerini destekleyecektir. 

 

 

 

 

Ders Planı 2.4: Prototipleme ve Projenin Kültürel ve Sosyal 

Etkisi. 



 
 

 

o Öğrenme Çıktıları 

- Öğrenci, yeni iş / sosyal girişimcilik projesinin temel bileşenlerini 

tanımlayacaktır. 

- Uzun, orta ve kısa vadeli hedefler belirlenmelidir. 

- Öncelikleri ve eylem planları tanımlanmalıdır. 

- Beklenmedik değişikliklere uyum sağlanmalıdır 

- Projenin her aşaması için araç ve teknikleri tanınmalıdır. 

- Öğrenciler, kendi deneyimlerini yeni işletme / sosyal işletme proje 

geliştirmesine uygularlar. 

- Fikir geliştirmeden projenin gelişimini büyütmeye yönelik araç ve teknikler 

belirlenmelidir. 

 

 

 

o İçerikler 

Öğrenci bu dersi bireysel olarak tamamlasa da en uygun yöntem paydaş / 

yardım alan grup ile çalışmaktır. Proje, hayırseverleri dahil etmeli, onlara ilham 

vermeli ve onları heyecanlandırmalıdır. 

 

o Değerlendirme 

 

1. Ürünün / hizmetin bir modeli faydalanıcılara / kullanıcılara sunulmalıdır. (Bu model 

yazılabilir, film şeridi veya ürün modeli olabilir.) 

2. Yararlanıcıların yorumlarının bir özeti gönderilmelidir. Bu özet, (200-400 

kelimeden) yorumu uygulamanın fizibilite (veya değil) hakkında kısa bir yorum 

içermelidir. 

GÖREVLER 

Görev, projeden faydalanacak paydaşların tanımlanmasını içerir. Yarar düzeyi 

değerlendirilmeli ve projenin diğer bağlamlarda / ülkelerde / topluluklarda nasıl 

uygulanabileceği değerlendirilmelidir. 



 
 

 

  



 
 

 

o Arka Plan 

o İnisiyatif alarak ve başkalarıyla birlikte çalışarak deneyim yoluyla öğrenme (ör. 

öğretmenler, öğrenciler) ön plandadır. 

 

o Öğrenme Çıktıları 

Öz farkındalık ve öz yeterlik, etik ve sürdürülebilir düşünme, gelecekteki okul 

ortamına yönelik vizyon geliştirme ve sorunları çözme ve olası başarısızlıklardan 

öğrenme için yenilik yollarını teşvik etme gibi girişimci tutumlar yer almalıdır. 

 

 

Learning Unit 3. Kapsayıcı girişimcilik 

programlarını gerçeğe dönüştürmek. (5 AKTS) 

GÖREVLER 

Araştırma, mülakatlar ve yaparak öğrenme yoluyla, öğrenciler yeni keşfedecek 

ve / veya araçları ve teknikleri, öğrencilerini inisiyatif almaya ve başkalarıyla 

birlikte çalışmaya teşvik edecek şekilde uyarlayacaklardır. Öğrenme etkinliği üç 

bölüme ayrılmıştır. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 1. Girişimcilik eğitimi ve gelecekteki iş hayatı becerileri 

Öğrenci, sağlanan materyal ve internet bağlantıları aracılığıyla girişimcilik 

eğitimini ve gelecekteki iş hayatı becerilerini keşfedecektir. Öğrenci, sorunları 

öğrencileri, girişimcileri, diğer paydaşları ve mümkünse diğer öğrencilerle 

tartışacaktır. Öğrenci, tema hakkında ne bulduğunu kısa bir açıklama 

yapacaktır. 

Bu bölüm (1), öz farkındalık ve öz-yeterlik, etik ve sürdürülebilir düşünme, 

gelecekteki okul ortamı için vizyon geliştirme ve sorunların üstesinden gelmek 

ve kapsayıcı girişimcilikte olası başarısızlıklardan ders almak için yenilikçi 

yollar teşvik etme gibi girişimci tutumlar için teorik çerçeveyi oluşturacaktır. 

ÖĞRENME SORULARI 

- Genel olarak gelecekteki iş becerileri nelerdir? 

- Görüştüğünüz paydaşlarınıza göre gelecekteki iş becerileri nelerdir? 

- Girişimcilik eğitiminin kapsayıcı ve sosyal girişimciliği geliştirmek için gelecekteki 

bu becerilere ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bölüm 2. Gerçek iş hayatı projesi veya çalıştayı, deneyim yoluyla 

öğrenme 

Öğrenen, öğrencileri, girişimcileri, diğer öğretmenleri ve öz-farkındalık ve 

öz-yeterlilik, etik ve sürdürülebilir düşünme gibi girişimci tutumların 

öğrenilebileceği ilgili paydaşlarla birlikte gerçek hayattaki bir projede / 

çalıştayda yer alır. Proje / çalıştay, okul ortamında veya başka bir ortamda 

yarım gün, bir gün veya birkaç gün sürebilir. Proje / atölye çalışması 

sırasında, öğrenci, öğrencileri ve diğer paydaşlar topluluklarında veya 

ortamlarında ilgili buldukları gerçek sorunları “sorunları / fırsatları” tespit 

etmek için karma gruplar halinde çalışacaktır. Örneğin, bu öğrenciler, 

öğrenciler, diğer öğretmenler ve girişimcilerle metal toplama yapmak gibi 

olabilir veya öğrencilerin ve girişimcilerin birlikte yaptıkları ürünleri sattıkları 

sezonu (sonbahar eşekarısı satışı) organize etmek veya müzik gibi olabilir. 

Bu etkinlikleri organize etmek için katılımcıların girişken olması ve 

başkalarıyla çalışmayı öğrenmeleri gerekir. Girişimcilik eğitimi eylemlerinin 

iyi uygulamaları ve gelişim alanları, projeden / çalıştaydan elde edilen 

çıktıların bir parçası olarak belgelenecektir. Bu iyi uygulamalar, girişkenlik 

alarak ve başkalarıyla çalışarak öğrencilerin deneyim yoluyla öğrenmelerine 

yardımcı olacak öğretmenlerin günlük çalışmalarına uyarlanacaktır. 

Öğrenme süreci boyunca öğrenen, öğrenme günlüğü / yansıtma denemesi 

olarak “bir ilham ve karmaşa” yazacaktır. Bu ilham ve karmaşa üzerine, 

öğrenme günlüğü kompozisyonu, öğrenci bu öğrenme sürecinde ne tür 

ilhamlar aldığını veya öğrenme sürecinde ne tür bir kafa karışıklığı olduğunu 

yansıtır: Öğrenen için neyin net olduğu, ne belirsiz olduğu, öğrenme 

sürecinin karışıklığının ne olduğu belirtilmelidir. 

 



 
 

 

 

 

 

 . 

ÖĞRENME SORULARI 

- Yaşa uygun bir proje / çalıştayı nasıl belirleyebilirim? 

- Bu projeden kazanılan EE becerileri ve tutumları öğrencilere kazandırır? 

 

 

 

Bölüm 3. Başkalarıyla birlikte düşünme yoluyla öğrenme 

Öğrencileri, diğer öğretmenler, girişimciler ve 2. bölümdeki projede / çalıştayda yer 

alan diğerlerine seminer veya toplantı sağlayacaktır. Önemli olan, bu alanda edinilen 

deneyimleri ve dersleri paylaşmak ve bu alanda işbirliğini geliştirmektir. Tüm 

katılımcılar konunun (proje / çalıştay) kendi yönlerini sunacaklardır; yani proje / 

çalıştayda ne olmuş veya iyi olmuş, gelecek için neler değişmeli, bu modelin (proje / 

çalıştay) nasıl uygulanabileceği geleceği ve nasıl normal bir okul günü ve planı olarak 

yerleşeceği belirlenmelidir. Seminerin / toplantının amacı, gelecekteki projelerde yerel 

işbirliğinin nasıl uygulanabileceğini belirlemektir. Sürecin sonunda, öğrenci kendini 

değerlendirme yapacaktır. 



 
 

 

 

o İçerik 

Bölüm 1: START IN web sitesi ve gerçek hayatta yapılan röportajlar. 

Bölüm 2 ve 3: Çeşitli yerlerde gerçekleştirilen proje / çalıştay. Mesela okulda, açık             

kapılar günü veya başka bir yıllık etkinlik gibi bir okul etkinliği olabilir. Okul 

kampüsünde, yerel bir mevsimsel pazarda, süpermarket ve girişimcilerle birlikte bir 

alışveriş merkezinde ya da sosyal yenilik kapsayıcı girişimcilik proje ortamları gibi 

girişimci veya iş dışı birlikler projesinde yapılabilir. Öğrenenler, öğrenciler, 

öğretmenler ve girişimcilerle etkinlikler düzenler. Öğrenci bu dersi bireysel olarak 

tamamlayabilir ve modül kolaylaştırıcısı tarafından değerlendirilebilir. Ancak, bu ders 

en iyi okul öğrencileri, öğretmenler ve girişimcilik ile tamamlanır. Sosyal projenin bu 

aşamasını birinci ve ikinci seviye ortamında uygularken, bu aşamada öğrenen 

tarafından kolaylaştırılan, birlikte çalışan öğrenci grupları, öğretmenler, girişimciler ve 

diğer ilgili paydaşları kapsayacaktır. Proje / atölye aşamasında, girişimci veya diğer 

paydaşların eklenmesi tercih edilir. 

 

 

ÖZDEĞERLENDİRME İÇİN ÖĞRENME SORULARI 

- Proje / çalıştay nasıl işledi? 

- Ne iyi gitti? 

- Gelecekte neyi farklı yapardım? 

- İşlem sırasında kafamı karıştıran ne oldu? 

- Girişimcilik eğitimi becerileri ve tutumları arşivlendi mi? 

- Proje / atölye öz farkındalığımı ve öz yeterliliğimi, etik ve sürdürülebilir 

düşüncemi geliştirmeme nasıl yardımcı oldu? 

 



 
 

 

o Değerlendirme 

 1. Gelecekteki çalışma becerilerini anlatan bir belge (en fazla 2.000) gönderilir ve 

girişimcilik eğitiminin bu becerilere nasıl ulaşabileceği açıklanır; Öğrencinin bu 

beceri ve tutumlarla ilgili düşünceleri belirtilmelidir. Örneğin EntreComp (2016, 

s.10-13)(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-

research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework) gibi teorik 

yönlerle birleştirerek girişimcilik eğitimini yansıtır. Girişimcilik davranışları 

girişimcilik tutumları değerlendirmenin% 50'sine tekabül etmektedir. 

       

2.Proje / çalıştay ve girişimci tutumları hakkında bir öz değerlendirme yapılır (öz-

farkındalık ve öz-yeterlilik, etik ve sürdürülebilir düşünme, gelecekteki eğitim 

ortamına yönelik vizyonlar geliştirme ve problemleri çözme ve olası 

başarısızlıklardan öğrenme için yenilik yolları sağlama) . (en fazla 1.000 kelime) 

Değerlendirmenin% 50'sine tekabül etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework ) 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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