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Giriş 
ECVET (Mesleki Eği.m ve Öğre.mde Avrupa Kredi sistemi) Müfreda5, Ye.şkin Eği.mi 
öğretmenlerinin Avrupa’da hareketliliğini destekleyerek ve yaşam boyu öğrenmeyi, becerilerinin 
belgelendirilmesini ve eği.m kredisini teşvik ederek, farklı ülkelerdeki yeterliliklerin 
tanımlanmasına olanak sağlayacak5r.  

Öğrenme üniteleri ile kazanımlarının belirlenmesi ve tanımlanması Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 
(AYÇ) ve ECVET yönergeleri baz alınarak yapılmış5r. Bu ürün, elde edilmesi beklenen öğrenmenin 
güçlüğü, kapsamı ve düzeyi dikkate alınarak, ilgili AYÇ düzeyi için tasarlanmış5r.  

Bu ürün aşağıdakilerin detaylı tanımlarını içermektedir:  
- Bilgi, Beceri ve Sorumluluk ve Özerklik bakımından üniteler ve öğrenme kazanımları  
- Yüz yüze, uygulamalı, bireysel çalışma ve değerlendirme saatlerini içeren toplam öğrenme 
süresi ve bu süreye denk gelen ECVET puanları. 
  
Bu ürün, proje web sitesinden erişilebilen bir Açık Eği.m Kaynağıdır (AEK) ve İngilizce’nin yanı 
sıra konsorsiyumun tüm dillerinde mevcu_ur. 
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Eği(m Müfreda0 ve Temel Terimler 

AYÇ 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, sekiz seviyede yapılandırılmış, farklı ülkelerde, 
farklı eği.m ve öğre.m sistemleri tara`ndan verilen yeterliliklerin 
anlaşılmasına ve karşılaş5rılmasına yardımcı olan bir araç5r.  

  

AYÇ Seviyesi 
 

Seviye 5, ileri seviye teknik, çapraz ve/veya yönetsel becerileri edinmek 
isteyen halihazırda çalışmakta olan bireylerin becerilerini geliş.rmek için 
tasarlanmış5r. 

  

Öğrenme Hedefleri Öğrenmeyi uygulamaya dökmeye yarayan açıklamalardır. 

  

Öğrenme Saatleri 
 

Bu müfreda5 uygulamak için gereken; yüz yüze, uygulamalı, bireysel çalışma 
ve değerlendirme saatleri halinde bölünmüş olan ders saatleridir. Bu 
müfreda_a, her biri 25 saatlik harmanlanmış öğrenmeden oluşan 7 
Öğrenim Ünitesi bulunmaktadır. 

  

ECVET puanları 
 

Bu müfreda5n tamamlanmasına karşılık gelen kredi puanlarıdır. 25 saatlik 
eği.m 1 ECVET kredisine denk.r.  25 saatlik eği.m 1 ECVET kredisine, 175 
saatlik bir eği.m 7 ECVET kredisine denk.r.  

  

Öğrenme Kazanımları 

Öğrenme kazanımları, eği.min sonunda güvenilir bir şekilde görülebilecek, 
elde edilmesi gereken önemli ve temel kazanımları tanımlayan ifadelerdir. 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinde öğrenme kazanımları Bilgi, Beceri, 
Sorumluluk ve Özerklik açısından tanımlanmaktadır. 

  

Bilgi Bilgi kavramı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında teorik ve/veya 
olgusal olarak tanımlanır.
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Beceriler

AYÇ bağlamında beceriler, bilişsel (man5ksal, sezgisel ve yara5cı 
düşünmenin kullanımını içeren) ve uygulamaya dönük (el becerisi ve 
yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımını içeren) olarak tanımlanır. 

  

Sorumluluk ve 
Özerklik (Yetkinlik)

AYÇ bağlamında sorumluluk ve özerklik, bilgi ve becerileri bağımsız ve 
sorumluluk sahibi bir şekilde uygulama yeteneği olarak tanımlanır.
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AYÇ Seviyesi 

CollaborArt Eği.m Müfreda5 AYÇ Seviye 5’e yönelik.r. 

Üniteler 

Seviye Bilgi Beceri Sorumluluk ve Özerklik

5 B i r ç a l ı ş m a v e y a 
öğrenme alanında geniş 
kapsamlı, özelleşmiş, 
o l g u s a l v e t e o r i k 
(kuramsal) bilgi; söz 
konusu bilginin sınırları 
hakkında farkındalık.

S o y u t s o r u n l a r a 
y a r a 5 c ı ç ö z ü m l e r 
geliş.rmek için gerekli 
olan geniş kapsamlı 
bilişsel ve uygulamalı 
beceriler dizisi 
.

Öngörülemeyen değişikliklerin 
var olduğu çalışma veya 
öğrenme faaliyetlerine ilişkin 
o r t a m l a r d a y ö n e . m v e 
d e n e . m s e r g i l e m e k . 
Kendisinin ve başkalarının 
p e r f o r m a n s ı n ı 
d e ğ e r l e n d i r m e k v e 

Ünite Başlık

ÜNİTE 1 SOSYAL İNOVASYONA GİRİŞ

ÜNİTE 2 KOLEKTİF YARATICILIK I

ÜNİTE 3 KOLEKTİF YARATICILIK II

ÜNİTE 4 ÖĞRENİCİ GRUBU İÇİNDE KOLEKTİF YARATICILIĞI TEŞVİK 
EDEN STRATEJİLER, EĞİTSEL İÇERİKLER VE YÖNTEMLER 

ÜNİTE 5 YARATICILIK VE SOSYAL İNOVASYON

ÜNİTE 6 OYUNLAŞTIRMA, SANAT VE ÖĞRENME DENEYİMİ

ÜNİTE 7 SOSYAL İNOVASYONDA KOLEKTİF YARATICILIĞI TEŞVİK 
ETMEK AMACIYLA SANAL OYUNLAŞTIRMANIN 

ENTEGRASYONU
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Öğrenme Kazanımı Üniteleri 

Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 1: Sosyal İnovasyona Giriş ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r.  

B1. Sosyal 
İnovasyon 

kavramını, sürecini 
ve deneyimlerini 

tanımlar. 

B2. Sosyal 
İnovasyon 

çözümlerinin 
yaratabileceği 

ekonomik, sosyal ve 
ekolojik etkileri 

tanımlar. 

B3. Sosyal 
İnovasyona katkı 

sağlayan farklı 
aktörleri sunar. 

B1. Geliş.rilmiş 
Sosyal İnovasyon 
girişimlerinden 
örnekler verir. 

B2. Öğrenicilere 
toplumsal işlev 
bozukluklarının 

nasıl tanınacağını 
ve bu bozuklukları 

çözmek için 
potansiyel Sosyal 

İnovasyon 
çözümlerini 

gösterir.

SÖ1. Öğrenicilere 
birlikte pra.k bir 

şekilde nasıl Sosyal 
İnovasyon 
çözümleri 

geliş.receklerini 
gösterir. 

SÖ2. Öğrencilerin 
toplu olarak Sosyal 

İnovasyon 
çözümleri 
geliş.rme 

yeteneklerini 
değerlendirir.

Yüz yüze 
Saatler: 8 

Uygulamalı 
saatler: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 6 

Değerlendirm
e saatleri: 3 
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Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 2: Kolekef Yaragcılık I ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r. 

B1. Kolek.f 
Yara5cılık 

yaklaşımını tanımlar 
ve al5nda yatan 

teori hakkında bilgi 
sahibi olur. 

 
B2. Kolek.f 

Yara5cılığın sosyal 
boyutlarını tanır. 

B3. Bir sosyal grup 
ve eği.msel bağlam 

dahilinde Kolek.f 
Yara5cılığın 

etkilerini tanır.

B1 Ayrı iki 
bağlamdan gelen 

kavramların 
birleş.rilmesinin 

Kolek.f Yara5cılığı 
nasıl desteklediğini 

açıklamak için 
örneklerden ve 

vaka 
incelemelerinden 

faydalanır. 

B2. Bireysel 
yara5cılığı Kolek.f 
Yara5cılıktan ayırt 

eder.  
 

SÖ1. Eğitsel 
bağlamlarda 

Kolek.f 
Yara5cılığın 

uygulanmasını ve 
geliş.rilmesini 

destekler.
 
 

Yüzyüze 
Saatler: 8 

Uygulamalı  
saatler: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 6 

Değerlendirm
e saatleri: 3 
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Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 3: Kolekef Yaragcılık II ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r. 

B1.Wallas’ın dört 
aşamalı krea.f 
sürecini açıklar. 

B2. Kolek.f 
Yara5cılık 

bağlamında grup 
dinamiklerini 

açıklar. 

B3. “Yara5cı 
problem çözme” 

kavramını tanımlar.

B1.   Ayrı iki 
bağlamdan gelen 

kavramların 
birleş.rilmesinin 

Kolek.f Yara5cılığı 
nasıl desteklediğini 

açıklamak için 
örneklerden ve 

vaka 
incelemelerinden 

faydalanır. 

B2. Bireysel 
yara5cılığı Kolek.f 
Yara5cılıktan ayırt 

eder.  
 
 

SÖ1. Wallas’ın 
Dört Aşamalı 

krea.f sürecini 
belirli bir bağlama 

uyarlar 

SÖ2. Kolek.f 
Yara5cılıkta farklı 

grup 
dinamiklerinin 

etkisini 
değerlendirir 

SÖ3. Gerçek hayat 
sorunlarına çözüm 

bulmak için 
yara5cı problem 

çözmenin 
etkililiğini 

örneklerle açıklar.

Yüz yüze 
Saatler: 6 

Uygulamalı  
saatler: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 8 

Değerlendirm
e saatleri: 3 
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Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 4: Öğrenci grubu içinde kolekef yaragcılığı teşvik eden 
stratejiler, teknikler ve yöntemler 

ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r. 

B1. Yetenek 
yöne.minin 

öğrenici grubunda 
kolek.f yara5cılığı 

nasıl 
geliş.rebileceği 

bilgisine sahip olur 
B2. Kolek.f 

yara5cılığı teşvik 
etmek için 

kullanılabilecek 
stratejilere örnekler 

verir. 

B3. Kolek.f 
yara5cılığı 

incelemek için 
kullanılabilecek 

çeşitli 
değerlendirme 

yöntemlerini ana 
hatlarıyla belir.r. 

B1. Öğrenici 
grubunda kolek.f 
yara5cılığı teşvik 

etmek ve 
desteklemek için 
çeşitli stratejiler 

uygular. 

B2. Öğrenici 
grubuyla birlikte 

kolek.f yara5cılığı 
güçlendirmek için 
en iyi uygulama 

örneklerini seçer. 

B3. Öğrenici 
grubundaki bir 

Kolek.f Yara5cılık 
Stratejisinin 

etkililiğini test eder. 

SÖ1. Kolek.f 
yara5cılığın nasıl 

uygulanacağını ve 
geliş.rileceğini 

uygulamalı 
oturumlarda 

örneklerle gösterir 

SÖ2. Kolek.f 
Yara5cılık 

yöntemlerini 
kullanarak 

öğrenicilerin 
ilerlemesini 

değerlendirir 

SÖ3. Öğrenci 
grubu arasında 

yerel uygulamalar 
bakımından en iyi 

örnekleri 
sınıflandırır 

 

Yüz yüze 
Saatler: 8 

Uygulamalı 
saatler: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 7 

Değerlendirm
e saatleri: 2 
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Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 5: Yaragcılık ve Sosyal İnovasyon ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r. 

B1. İnovasyonun 
önündeki engellerin 
kolek.f yara5cılık ile 
nasıl aşılabileceğini 

açıklar.  
B2. Yara5cı süreç 
aracılığıyla sosyal 
ih.yaçların nasıl 
karşılanacağını 

açıklar. 

B3. Sosyal 
İnovasyon için 

kolek.f yara5cılığın 
önemini özetler.

B1. İnovasyon 
engellerini aşmak 

için kolek.f 
yara5cılık 

yaklaşımının nasıl 
uygulanacağını 

açıklar. 
B2. Belirli sosyal 

ih.yaçları 
karşılama 

konusunda yara5cı 
sürecin kullanımını 

inceler. 

B3. Sosyal 
İnovasyon için 

kolek.f yara5cılık 
yaklaşımının 
uygulanması 
üzerine görüş 

sunar.

SÖ1. İnovasyon 
engellerinin 
aşılmasında 

kolek.f 
yara5cılığın 
etkinliğini 

değerlendirir. 
SÖ2. Yerel 

düzeyde sosyal 
ih.yaçları 

karşılamak için 
uygun yara5cı 
süreci uygular. 

SÖ3. Sosyal 
İnovasyon 

bağlamında 
kullanılan kolek.f 
yara5cılık ve diğer 

yaklaşımları 
karşılaş5rır.

Yüzyüze 
Saatler: 6 

Uygulama 
saatleri: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 8 

Değerlendirm
e saatleri: 3 
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Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 6: Oyunlaşgrma, Sanat ve Öğrenme Deneyimi ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1

Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r 

B1. Sanat ve oyun 
temelli tasarlanan 
içeriklerin ye.şkin 

eği.mindeki mo.ve 
edici etkilerini 

tanımlar. 
B2. Ye.şkin 

eği.minde kolek.f 
yara5cılığı teşvik 
etmek için eği.m 

araçları olarak sanat 
temelli ve oyunla 

tasarlanmış öğeleri 
ana hatlarıyla ifade 

eder.  
K3.   Ye.şkin eği.mi 

uygulamalarında 
kolek.f yara5cılık ve 
Oyunlaş5rma/Sanat 

arasındaki ilişkiyi 
tanımlar.

B1. Ye.şkin 
eği.minde 

oyunlaş5rma  ve 
sanat temelli 

unsurların 
mo.vasyona 

etkisinden 
faydalanır. 

B2. Sanat temelli 
yenilikçi görev ve 

ak.viteler 
kullanarak 

yara5cılığı teşvik 
eden bir öğrenme 
ortamı oluşturur.   

SÖ1. Ye.şkin 
eği.minde kolek.f 
yara5cılığı teşvik 

etmek için sanata 
dayalı 

oyunlaş5rma 
öğelerinin 

kullanımında 
meslektaşlarına 

liderlik eder. 

SÖ3. Ye.şkin 
eği.minde kolek.f 
yara5cılığı teşvik 

etmek için 
oyunlaş5rma ve 

sanat temelli 
unsurları eğitsel 

araçlar olarak 
değerlendirir.

Yüz yüze 
Saatler: 6 

Uygulama 
saatleri: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 8 

Değerlendirm
e saatleri: 3 

Öğrenme Ünitesi  
Numara ve Başlık

Ünite 7: Sosyal İnovasyonda Kolekef Yaragcılığı Teşvik Etmek 
Amacıyla Sanal Oyunlaşgrmanın Entegrasyonu

ECVET 
puanları

Toplam Saat 25 1
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Öğrenme 
Kazanımları

BİLGİ BECERİ SORUMLULUK 
VE ÖZERKLİK

Öğrenme 
Saatleri 
Dağılımı

Bu üniteyi 
tamamladıktan 

sonra, öğrenici bu 
kazanımları elde 

edecek9r

B1.  
Oyunlaş5rmanın 
türlerini (Sıradan 

veya rekabetçi 
oyun, simülasyon, 
oyunlaş5rma) ve 

bunların sanal 
oyunlaş5rmada 

nasıl kullanıldığını 
tanımlar. 
B2. Sanal 

oyunlaş5rmanın 
başarılı 

uygulamalarının 
al5ndaki teori ve 
kilit bilgileri ifade 

eder. 

B3. Sanal 
oyunlaş5rma ile 
bağlan5lı olarak 

kolek.f yara5cılık ve 
Sosyal İnovasyon 
örneklerini derler. 

B1. Temel 
faydalarından 

yararlanarak sanal 
oyunlaş5rmayı 

uygular. 

B2. Ye.şkin 
eği.minde sanal 
oyunlaş5rmayı 
kullanmak için 

uygun bir yol seçer. 

B3. Kolek.f 
yara5cılığın ve 

Sosyal İnovasyonun 
iyi uygulama 

örneklerini  sanal 
oyunlaş5rma ile 

birleş.rerek farklı 
durumlara aktarır. 

SÖ1. İnsanları, 
ye.şkin eği.minde 

sanal 
oyunlaş5rmayı 

kullanma ve 
planlama üzerine 
etkili bir şekilde 

bilgilendirir 

SÖ2. Ye.şkin 
eği.minde sanal 
oyunlaş5rmanın 

kullanımıyla 
birlikte kolek.f 

yara5cılık ve 
Sosyal İnovasyon 
sürecini yöne.r.

Yüzyüze 
Saatler: 6 

Uygulama 
saatleri: 8 

Bireysel 
çalışma 

saatleri: 8 

Değerlendirm
e saatleri: 3 
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