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Etkinlik Kaynaklar Süre Çıktı

1. Katılımcılar iki farklı gruba 

ayrılır.
Yok 5 dakika

Katılımcılar, onları gören 

kişilerin aklında kalan 

kampanyaları düşünecek, 

ortak noktaları bulacak ve 

neyin işe yaradığını, neyin 

yaramadığını anlayacaklardır. 

2. Konu çiftler halinde ele alınır: 

Her grup, kar amacı gütmeyen 5 

tane başarılı bağış toplama 

kampanyası örneği 

tanımlamalıdır.

Her bir katılımcı için kağıt 

ve kalem
20 dakika

3. Şimdi sonuçları ele alma 

zamanı. Katılımcılara neden 

çalıştıkları açıklanır ve onlardan 

özellikleri arasındaki benzerlikleri 

bulmaları istenir. Ortak güçlü 

yönler var mı? 

Yok 20 dakika

1. ETKİNLİK: GERİYE NE KALIR?



2. ETKİNLİK: ROL YAPMA
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Etkinlik Kaynaklar Süre Çıktı

1. Grup 4 takıma ayrılır. Takımlardan biri 

yatırımcı rolü yaparken, diğer 3 takım 

finansman ihtiyacında olan sosyal 

girişimciler olacaktır.

Yazı tahtası, kağıt ve 

kalem
20 dakika

Etkinliğin amacı, insanları, bir
projenin başarılı olmasında net
fikirlere ve kriterlere sahip
olmanın ve tüm bunları etkili
bir şekilde uygulamanın ne
kadar önemli olduğu
konusunda bilinçlendirmektir.

2. Yatırımcılar grubu kendilerine ayrılan 

zamanı seçim kriterlerini düşünmek için 

kullanırlar. Sosyal girişimciler grubu ise 

sunulmak üzere bir proje fikri tasarlamalıdır.

Yazı tahtası, kağıt ve 

kalem
Her bir grup için 5 dakika,

Toplamda 20 dakika

3. Seçim: Yatırımcılar grubu teslim edilen 

projeler arasında bir seçim yapmalı ve seçim 

sebeplerini açıklamalıdır. Tüm grup 

etkinliğin sonuçlarını tartışır.

Yok 20 dakika



Etkinlik Kaynaklar Süre Çıktı

1. Katılımcılara bucket list ifadesinin ne 

olduğunu bilip bilmedikleri sorularak 

başlanır (kişinin hayatında gerçekleştirmek 

istediği hedeflerin olduğu liste). 

Katılımcılardan defterlerine bir yapılacaklar 

lisesi yazmaları istenir.

Her bir katılımcı 

için kağıt ve kalem
15 dakika

Katılımcılar kısa vadeli, orta 

vadeli ve uzun vadeli finansal 

hedeflerin neden önemli 

olduklarını, bu hedeflere 

ulaşmak için neler 

yapabileceklerini ve yaygın 

engellerle nasıl başa 

çıkacaklarını öğreneceklerdir. 

Etkinliğin sonunda, 

katılımcılar bütüncül finansal 

karar verme becerisinin 

hayattaki amaçları 

gerçekleştirmedeki yardımını 

daha iyi anlayacaktır.

2. Katılımcılardan listelerindeki maddeleri 

paylaşmaları ve bunlardan bazılarını net 

finansal bileşenleriyle tahtaya yazmaları 

istenir (üniversiteye gitmek, Paris’i ziyaret 

etmek gibi). Hangi hedeflere daha çabuk 

ulaşılabileceği sebepleriyle tartışılır. 

Yazı tahtası Her bir katılımcı için 5 

dakika

3. Katılımcılardan -küçük gruplar halinde-

hedefleri, kısa vadeli (gerçekleştirmesi altı 

aydan daha kısa süren), orta vadeli (bir 

yıldan kısa) ve uzun vadeli (bir yıldan daha 

fazla) olmak üzere  üç kategoride 

sınıflandırmaları ve nedenlerini 

açıklamaları istenir.

Yok 20 dakika

3. ETKİNLİK: YAPILACAKLAR LİSTESİ
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4. ETKİNLİK: İZLE - DÜŞÜN - ÖĞREN
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Etkinlik Kaynaklar Süre Çıktı

1. Grup küçük takımlara bölünür. Her 

takım project Youtube channel 

adresindeki videolardan bir tanesini 

izlemeli ve durumlarda verilen çözümleri 

tanımlamalıdır. Katılımcılar benzer 

noktaları bulur ve bu tecrübelerde 

yapılan hataları ve güçlü noktaları anlar.

Poster kağıdı,

tükenmez kalem, 

kurşun kalem, her 

bir grup için 

bilgisayar veya akıllı 

telefon

20 dakika

Katılımcılar gerçek yaşantıları

ve problemleri analiz 

etmektedirler. Gruplar 

arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları bulma, fikir 

paylaşımı.

2. Her bir grup izledikleri tecrübeler 

hakkındaki fikir ve analizlerini sunmalıdır.

Poster kağıdı,

tükenmez kalem, 

kurşun kalem, her 

bir grup için 

bilgisayar veya akıllı 

telefon

Her bir grup için 5 dakika,

Toplamda 20 dakika

3. Konu hakkında grup tartışması, 

bulunan finansal çözümler arasındaki

benzerlik ve farklılıklar.

Yok 10 dakika

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/featured?view_as=subscriber


5. ETKİNLİK: PARA AVI
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Etkinlik Kaynaklar Süre Çıktı

1. Grup küçük takımlara bölünür. Her bir takım proje 

boyunca analiz edilen ve project Youtube channel 

adresinde sunulan sosyal girişimcilerden birini 

seçmelidir. 

Poster kağıdı,

tükenmez kalem, 

kurşun kalem, her bir 

grup için bilgisayar

veya akıllı telefon

15 dakika

Katılımcılar internet 

potansiyeli kullanarak 

gerçek bir fikri finanse 

etmeye çalışır.

2. Modüldeki 13. sayfada yer alan platformlardan biri 

seçilerek finansörler bulunmaya çalışılır.

Poster kağıdı,

tükenmez kalem, 

kurşun kalem, her bir 

grup için bilgisayar

veya akıllı telefon

30 dakika

3. Seçilmiş sosyal girişimcinin ve oyunda kullanılan 

platformun seçilme sebepleri tartışılır.
Yok 

15 dakika

https://www.youtube.com/channel/UCkZM9BU1KG7sxs_SS4kcHFA/featured?view_as=subscriber

