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Etkinlik Kaynak Atanan Süre Sonuç

1. Katılımcıların her biri üç

soruya ayrı ayrı cevap

verecektir:

- Güçlü yanlarım nelerdir?

- Hobilerim nelerdir?

- Beni öne çıkaran şey?

Her biri için kağıt ve kalem

Katılımcı
15 dk.

Katılımcılar analiz ediyor,

Nede iyiler .

2. Çiftler halinde tartışın: 

Ne buldun? 

Benzer hobiler, yetenekler, 

fikirler var mı? 

Hangi sosyal girişimin size en

uygun olacağını belirleyebilir

misiniz?

Hiçbiri 10 dk.

Benzerlikleri bulma/ 

katılımcılar arasındaki farklar, 

tercih edilen sosyal iş türünün

belirlenmesi. 

3. Şimdi sonuçları tartışma

zamanı. İyi olduğunuz şeylerle

kendi işinizi kurmak mümkün

mü?

Hiçbiri 20 dk.

Katılımcılar yapmaktan

hoşlanan şeylerle çalışabilir ve

bunları bir iş fikrine dahil

edebilirler..

ETKİNLİK 1: NEDE İYİSİN ?



ETKINLIK 2: BELIRLI BIR KONUMDA IŞ FIKRI 
OLUŞTURMA
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1. Grubu 4 takıma ayırın. Her gruba belirli

bir konum verin, örneğin: köy, deniz kenarı, 

ada, kentsel alan. Her grup verilen konuma

bağlı olarak bir iş fikri ile gelmek zorunda. 

Hangi sosyal sorun(-lar) ele alınacaktır? 

Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacak?

Poster kağıdı, kalem, 

her grup için kalem
15 dk.

Katılımcılar farklı yerlerde

sosyal girişimciliği analiz

ediyorlar.

2. Her grup kendi iş fikirlerini sunmak

zorundadır.
Hiçbiri

Her grup için 5 dk. toplam

20 dk.

Gruplar arasındaki

benzerlikleri/ farklılıkları

bulmak, sosyal konuların

tanınması üzerindeki konum

etkisini fark etmek.

3. Şimdi sonuçları tartışma zamanı. Belirli bir

konuma bağlı olarak iş fikrini geliştirmenin

en zor kısmı neydi? 'Kutunun dışında' 

fikirler, örnekler var mıydı?

Hiçbiri 10 dk. 10 dk.



ETKINLIK 3: FIKIR MAKINESI OL:
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1. Katılımcılara üç konu verin, örneğin: 

pişirmeyi kolaylaştırmak için fikirler, kilo 

vermek için fikirler, kitap satmak için

fikirler. Her katılımcı her konu için 10 fikir

ile gelmek zorunda.

Her katılımcı için

kağıt ve kalem
15 dk.

Çözüm bulmada yaratıcı

olmayı öğrenen katılımcılar

2. Her katılımcı fikir listesini sunmak

zorundadır.
Hiçbiri Her katılımcı için 5 dk.

Fikirler arasındaki

benzerlikleri / farklılıkları

bulma

3. Şimdi tartışma zamanı. Bu sayıda fikir de 

zor başka bir fikir ile gelip oldu. 'Kutunun

dışında' fikirler, örnekler var mıydı?

Hiçbiri 20 dk.

'Kutudan çıkmış' örnekleri

bulmak, yaratıcılığı ve

yenilikçi düşünceyi teşvik

etmek.



ETKINLIK 4: İŞ FIKRINI BULMA
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1. Grubu 4 takıma ayırın. Her grup, her 

gün yaptığınız bir şey için daha iyi bir

çözüm oluşturmalı — örneğin süreci

daha verimli, daha ucuz veya daha

eğlenceli hale getirin. Bundan iş yapabilir

misin? Hangi kaynaklara ihtiyaç

duyulacak?

Poster kağıdı, kalem, 

her grup için kalem
15 dk.

Katılımcılar günlük

durumlardan/aktivitelerden

nasıl iş yapılacağını analiz

ediyorlar.

2. Her grup çözümlerini sunmak

zorundadır.
Hiçbiri

Her grup için 5 dk. toplam

20 dk.

Gruplar arasındaki

benzerlikleri / farklılıkları

bulma, fikir paylaşımı

3. Şimdi sonuçları tartışma zamanı. 

'Kutunun dışında' fikirler, örnekler var

mıydı?

Hiçbiri 10 dk.

Katılımcılar iş fikirlerini analiz

ediyorlar. 'Kutudan çıkmış' 

örnekleri bulmak, yaratıcılığı

ve yenilikçi düşünceyi teşvik

etmek.



AKTIVITE 5: KÖPEKBALIĞI HAVUZU
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1. Grubu 2'den 6'ya kadar takımlara ayırın ve sadece 10 

dakika içinde ortaya çıkması gereken bir iş fikri ortaya

çıkartın. Bir tuğla ve harç dükkanından bir e-ticaret web 

sitesine kadar her şey olabilir – hatta ürününüzün bir parçası

olabilecek ek bir özellik veya hizmet bile. Atmosferi

profesyonel tutmak için, onlardan hedef pazarları, 

fiyatlandırma stratejileri, finansal tahminleri ve benzersiz satış

teklifleri hakkında veriler içeren bir iş planı hazırlamalarını

isteyin.

Yazı tahtası, kağıt, 

kalem
15 dakika

Katılımcılar girişimci bir

ruh ve yaratıcı düşünme, 

rekabetçi bir pazarda

başarılı olmak için gerekli

olan özellikleri ile

kabarcık olacaktır.
2. Sonra, jüri oluşturmak ve onlara fikirlere yatırım için sahte

para vermek için 4 köpekbalığı seçin. Onları gerçekten iş

modelleri hakkında ayrıntılı sorular sorarak yatırımcıların

ayakkabı kendilerini koymak için teşvik edin. En çok fonu alan

takım kazanır.

Yazı tahtası, kağıt, 

kalem
30 dakika


