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1. Giriş
Entelektüel Çıktı 3'ün verilmesi, projenin üçüncü İş Paketi sırasında yapılan işi göstermektedir. Bu çalışma
paketinin genel amacı, Dijital Girişimcilik Akademileri'ni destekleyecek Sanal Öğrenme Ortamı
Platformu geliştirmektir. Daha özel olarak, Verilebilir Durum Dijital Girişimcilik Uygulaması (DEP)
müfredatının (Blueprint'e dayanarak) geliştirilmesini başlatmayı ve müfredatın karma bir yaklaşımla nasıl
kullanıma sunulacağını tespit etmeyi amaçlar. Bu nedenle, hedefler iki yönlüdür:
• Her bir Dijital Girişimcilik Ulusötesi Ziraat Akademisi'nde pilotluk yapacak müfredatı ve onların eşsiz
tematik dijital odağıyla sunum yarışmalarını oluşturmak.
• iSTART web sitesinde, müfredatın ve DEP ile ilgili içeriğin açık erişim ile yükleneceği ve Akademiler
sırasında değil, dışarıdaki öğrencilerin dışında bağımsız olarak öğrenmeleri için MOOC türü bir kurs
görevi göreceği sanal bir öğrenme ortamı (VLE) bölümü geliştirmek.
Daha özel olarak, iStart müfredatı, aşağıdaki boyutların yenilikçi birleşiminde yatmaktadır:
- Gerçek dünyadaki zorlukları ve fırsatları sağlayan yenilikçi yalın eğitim metodolojisi: iStart eğitim
metodolojisi yalın girişimcilik felsefesinden ilham almıştır. Uluslararası uzmanların, tematik alanlarda
tanımladığı, katılımcıların ilgilenmeleri için eşsiz fırsatlar sağlayan gerçek dünyadaki sorunlara ve
zorluklara odaklanmaktadır. Metodoloji ayrıca yalın girişimcilik taktiklerinin temel boyutlarından da
yararlanır: iStart Academies'e katılanlar, ekibin müşteriler hakkında maksimum onaylanmış öğrenim elde
etmesini sağlayan yeni bir ürün / hizmetin asgari bir versiyonunu oluşturmak için eğitilir. Takımlar, gerçek
potansiyel müşterileriyle çeşitli yollarla (örneğin ilgili şirketlere e-posta göndermek, tesislerin dışındaki
bireyler tarafından geri bildirim almak, belirli BİT temalarında mentorlar / girişimciler tarafından
rehberlik almak, vb.) igilenmektedirler. Akademiler, girişimcilik farkındalığı modüllerini değer üreten
uygulamalarla birleştiriyor: fikir üretmek, gerçek dünyadaki etkilerini ölçmek ve bu denemeyi
gerçekleştiren, entegre ve yinelemeli öğrenme döngüsünü öğrenmek için ekipler yönlendirilmesi.
- Tematik odaklı yaklaşım: BİT girişimciliği “herkese uyan tek bir” faaliyet değildir ve çabanın
odaklanmasına bağlıdır. Çok yönlü BIT iş alanlarının kendine özgü zorlukları olduğu için, iStart
Akademilerine katılanlar, girişimcilik odaklarının önemli yönlerini kaçırmamak için tematik
odaklanmalarına dayanarak uygun eğitimi alacaklardır. Katılımcılar, gerçek dünyadaki sorunları çözmek
ve meşgul olmak için profesyoneller tarafından yönlendirilecek, rehberlik edilecek ve yönetilecektir.
- Gömülü ekip oluşturma süreci: iStart, benzer ve tamamlayıcı yeterliklerin bir araya geldiği ve her bir
bölümün toplamından daha büyük getiri elde ettiği, gruplar ve ekipler tarafından yaratılan dinamizmi
artırmaya çalışacaktır. Bunun gerçekleşmesi için proje, farklı geçmişlere ve yetkinliğe sahip katılımcıların
(örneğin işletme yönetimi, tasarım bilgisi, teknik kapasite vb.) Sistematik bir şekilde bir araya getirileceği
bir süreç tasarlayacaktır. Bireyler arasındaki sinerjiler ve dikkate değer fikirler belirlenecek ve
disiplinlerarası ekipler oluşturulacaktır.
- Ölçeklenebilir ve yeniden kullanılabilir: iStart Academies, diğer / daha fazla tematik alanları içerebilen
ve farklı ortamlarda tekrar kullanılabilecek bir formata dayanır (örneğin, Üniversiteler, kuluçka merkezleri
eğitim programları, mesleki ve mesleki eğitim, vb.). Müfredatın modüler doğası, yeniden kullanma
yörüngelerini farklı ortamlarda ve çok çeşitli alanlarda sağlar.
Müfredatın yukarıda açıklandığı gibi öğrenme bileşenleri, öğrenme sanal ortamına uyacak şekilde
uyarlandı ve VLE'nin odaklandığı belirli tematik öncelikler etrafında yapılandırıldı.

Özet olarak, Entelektüel Çıktı 3'ün uygulanması için üç görev gerçekleştirildi. Görev 3.1 kapsamında,
ortaklar, Dijital Girişimcilik Ulusötesi Araştıma Akademilerinin dördüncü bölümlerini, Bölüm 3.1'de
tanımlandıkları gibi kurmuşlardır.
Görev 3.2 altında, VLE müfredatının geliştirilmesi Bölüm 3.2'de açıklanmaktadır. VLE'nin amacı ve
yaklaşımı, modüller ve içerik, ayrıca her bir modülün öğrenme çıktıları sunulmuştur.
Görev 3.3 kapsamında, VLE'nin gerçek gelişimi gerçekleştirildi. Bölüm 3.3'te, VLE'nin temel
özelliklerinin ve temel fonksiyonlarının bir açıklaması sunulmuştur. Açık VLE'nin temel işlevleri /
özellikleri şunlardan oluşur:
• Metin bilgisi (DEP müfredatı) ve görsel materyaller için depo (önerilen videolar ve okumalar)
• Her akademinin mentorları tarafından oluşturulan modüller için temel kavramlarla ilgili kısa video
kayıtları deposu
• Senkron ve asenkron öğrenci iletişimi için, başlangıç fikirlerinin geri bildirim almak üzere
yüklenebileceği bir bölüm.
• Platformdaki Forum ve Sohbet Odalarında dörtlü sarmal bilgi / geri bildirim değişimi.

3.1 Dörtlü Dijital Girişimcilik (DEP) Uluslararası Sunum
Akademisinin Konsültasyon Alanları
Entelektüel Çıktı 3'teki Görev 3.1 kapsamında, ortaklar dört ayrı Dijital Girişimcilik Ulusötesi Ziraat
Akademisi'nin temaları olan tam dört konsantrasyon alanını belirlediler. İzmir'de gerçekleşen İkinci
Eğitmenler Laboratuvarı sırasında, ortaklar aşağıda açıklanan dört tematik öncelik üzerinde tartışmış ve
karar vermiştir.

3.1.1 Thessaloniki iStart Akademisi: Kentsel Dijital Çözümler
Kentsel alanlar insanları artan oranlarda çekmektedir. Şehir planlama, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik
konuları günlük şehir yaşamımızda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Dijital teknolojilerin bu
alanlarda sahip olabileceği etki, her zamankinden daha önemli. Öte yandan, çaba ve sermaye
yoğunlaşması, günümüzde şehirleri inovasyon ve büyümenin dinamik ekosistemleri haline getirmektedir.
Bu iStart Akademisi’nin zorluğu, kentsel dijital çözümlerin büyüme modelleri ve potansiyelleri
sağlayabileceği bağlamları araştırmaktır: platformlar, mobilite, finans ve sosyal katılım, diğerleri arasında
paylaşım. Selanik iStart Akademisi, daha fazla kentsel uyum, esneklik ve sürdürülebilir kalkınma için
fikirleri keşfetmeyi amaçlamaktadır.
Selanik iStart Akademisi, ekipler oluşturmak, kentsel acı noktalarını belirlemek ve potansiyel dijital
çözümleri tanımlamak için farklı geçmişlere sahip Üniversite öğrencilerini (örneğin, teknik ve işletme
gibi) bir araya getirir. Selanik iStart Academy, öğrenciler, profesyonel başlangıç danışmanları ve
girişimciler arasında bilgi paylaşımını ve disiplinler arası bağlantıyı kolaylaştırır.

3.1.2 Coimbra iStart Akademisi:

Akıllı Yaşam

Coimbra iStart Academy, 21. yüzyılda akıllı yaşam için önemli ve alakalı çok çeşitli konuları kapsar:

• Akıllı eğitim: programlama ve beceri, robotik, ağ ve güvenlik, gizlilik hakları vb. Gibi mevcut ve
gelecekteki eğitim ve öğrenme uygulamalarına dijital teknolojilerin ve çözümlerin entegrasyonunu içerir.
• Akıllı sağlık: Bu konu, kişiselleştirilmiş, katılımcı ve öngörücü sağlığı sağlamak için IoT cihazları,
sensörler, iletişim teknikleri, modelleme algoritmaları ve sistem mimarileri gibi farklı teknolojileri bir
araya getirir.
• Akıllı enerji: Akıllı ev ve ev otomasyonu, işletmeler için yenilenebilir enerji, akıllı elektrik şebekesi
çözümleri vb. Gibi boyutları içerir.
• Akıllı turizm: Tema, turizm için yenilikçi araçlar üretmek için BİT çözümünün kullanılmasına vurgu
yapmaktadır. Bu tür dijital çözümler genellikle turistin deneyimini arttırmak için fiziksel turistik
altyapılardan ve kullanıcı sosyal bağlantısından gelen verileri birleştirir.
• Akıllı tarım: Tarımsal faaliyetlerin yönetimi için bütünleşik bir yaklaşımdır. Çevrenin üretimi hakkında
daha uygun kararlar almak için yardımcı olan modern teknolojilerden yararlanır.
• Akıllı hareketlilik: Sürüş paylaşımı, araba paylaşımı, toplu taşıma, yürüyüş, bisiklet ve daha fazlası dahil
olmak üzere gazla çalışan bir araca sahip olmak yerine, hatta ulaşım modlarını kullanmak anlamına gelir.

3.1.3 Como iStart Akademisi: Endüstri 4.0
Endüstri 4.0, üretim teknolojilerinde mevcut otomasyon ve veri alışverişi eğilimi için bir isimdir. Siberfiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve bilişsel bilgi işlem içerir. Industry 4.0, “akıllı
fabrika” olarak adlandırılan her şeyi yaratır. Modüler yapılandırılmış akıllı fabrikalarda, siber-fiziksel
sistemler fiziksel süreçleri izler, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur ve merkezi olmayan
kararlar almaktadır.
Como iStart Academy, Nesnelerin İnterneti, siber-fiziksel sistemler ve gerçek zamanlı olarak birbirleriyle
ve insanlarla iletişim kurma ve işbirliği yapma yöntemleri gibi çağdaş teknolojik eğilimleri kapsar.
Akademi, siber-fiziksel sistem, büyük veri analitiği ve bulut bilişim gibi modern bilgi ve iletişim
teknolojilerinin, kusurların ve üretim hatalarının erken tespit edilmesine nasıl yardımcı olacağını, böylece
bunların önlenmesini ve verimlilik, kalite ve çeviklik avantajlarının artırılmasını sağlamasının nasıl
sağlanacağını keşfedecek rekabetçi değer. Como iStart Academy, iş fikirlerinin sensör ve ağlar, bilgi işlem
ve talep üzerine veri, veri analizi ve kişiselleştirme gibi çeşitli teknolojilerle entegrasyonuna vurgu
yapmaktadır.

3.1.4 Izmir iStart Akademisi: Tarım-İş Dünyası Değer Zinciri
İzmir iStart Akademisi: Akademi, aşağıdaki gibi, tarladan sofraya tarımsal değer zincirinin tamamında
yenilikçi bir çözüme vurgu yapacak:
• Tarım-İş Dünyası Değer Zinciri: “Çiftlikten Çatala” veya “Çiftlikten Masaya” olarak özetlenmiştir.
Tarımsal ürün ve malzemelerin yetiştirilmesinden, işlenmesinden ve satılmasından oluşmaktadır.
• Lojistik ve nakliye: Hammaddeden tüketim noktasına kadar tüm akış faaliyetlerinden oluşur (Akışın
planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).
• Depo Yönetimi: Malların üretim anından tüketime kadar fiziksel depolanmasının yönetimi olarak
özetlenmiştir. BT uygulamalarını ve iletişim teknolojisini kullanan envanter ve maliyet yönetiminden
oluşur.
• Tarımda BİT kullanımı (Big Data & IoT): Tarımsal üretkenliği ve sürdürülebilirliği geliştirmek için veri
üretimi, depolanması, analizleri ve yayılması.
• Tarım-İş Dünyası ve Yönetim: Verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için Tarım ve İş Dünyası ile
ilgili tüm faaliyetlerin yönetimi.

• Endüstriyel Tasarım: Endüstriyel endüstriyel tasarım Agro-Business'ta kullanıldığında, tüm işlemler
daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale gelir.
Dört iStart Akademisinin hepsinin belirli teknolojik ve sosyal eğilimlere odaklanma eğiliminde olmasına
rağmen, Bölüm 2'de belirtildiği gibi geniş bir tanıtım eğitimi eğitimi yelpazesi de yer alacak. iStart
müfredatı, üniversite öğrencilerinin girişimci olanların - olgun fikirleri olsun olmasın, ilgisini çekecek ve
onlara başlangıç eğitiminin en önemli konularını sunabilecek kadar açık ve kapsayıcı olmalıdır. Bu
nedenle, iStart müfredatının asıl odak noktası, disiplinlerarası geçmişe sahip Üniversite öğrencilerine
dikey ve kısıtlayıcı bir tematik eğitim izlemekten ziyade gerçek hayat ve uygulamalı girişimcilik
uygulamalarını tanıtmaktır.

3.2. VLE Müfredatı Geliştirme
3.2.1 VLE’nin Amaç ve Kapsamı
VLE dersinin müfredatı, Entelektüel Çıktı 2 sırasında tasarlanan DEP müfredatına dayanır ve Entelektüel
Çıktı 4'teki Ulusötesi Akademilerde test edilir.
Ayrıca, VLE müfredatının Sanal Öğrenme Ortamı için uyarlanması ve güçlü bir sosyal ve öğrenci
merkezli bir ortamı kolaylaştırmak için tasarlanması, yani öğrenmenin aktif olduğu ve tüm öğrencilerin
katılımı gerektirdiği için tasarlanması gerekiyordu. VLE platformunun öğrencilerinin birbirlerinin
çalışmalarını paylaşma, okuma, gözden geçirme ve yorum yapma ve platformda yer alan tartışma forumu
aracılığıyla öğrenmelerini iletme konularında aktif olarak meşgul olmaları gerekir. Sanal Öğrenme Ortamı
üzerinde öğretim, sadece eğitmen tarafından yapılabilecek bir şey değildir, öğrenicinin de sürece dahil
olması ve katılmaya ihtiyacı olacaktır.
Bu tanıtım modülünde, dersin amacı açıklanmakta ve bu dersin tasarlandığı öğrenciler tanımlanmaktadır.
Ayrıca giriş, takip edilen yaklaşım ve VLE platformunun nasıl kullanılacağına dair kılavuz bilgiler sunar.
Son olarak, iStart projesinin Erasmus + Programı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğine, VLE
platformunun geliştirilmesi ve içeriğine yönelik tüm proje ekibi üyelerinin sağladığı destekle ilgili
teşekkürlerle birlikte bahsedilir.
Kursun bitiminde öğrenicilerin aşağıdakileri yapabilmesi beklenir:
• Yalın başlangıç yönteminin temel ilkelerinin önemini kavrama
• Başlangıçta iş modelleri tasarlayın ve ilgili araçlarla deneme yapın (örneğin, iş modeli tuvali)
• Araçları kullanarak fikir doğrulama gerçekleştirin (örneğin anketler, görüşmeler, vb.)
• Rekabeti analiz etmek ve orijinal fikirlerini buna göre yönlendirmek
• Takımın, sermaye artırmanın ve adım atmanın önemini anlayın.
Birlikte öğrenmenin gücünün ve etkinliğinin bilincinde olan bu kurs, gençlerin, kadınların ve kendi işlerini
yöneten profesyonellerin girişimci bilgi ve beceri kazanımlarını güçlendirmek, geliştirmek ve etkin bir
şekilde kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Kurs, girişimciliğin içeriğini ve ayrıca etkili kolaylaştırma, katılımcı ve deneyimsel öğrenmeyi mümkün
kılan ve böylece amaçlanan katılımcılar için sürdürülebilir bilgi ve beceri kazanımına yol açan eğitim
metodolojilerini içerir.

VLE çeşitli şekillerde kullanılabilir. Öğrenciler, VLE'yi, her biri aşağıda Tablo 4.2'de sunulan Akademi
müfredatında belirtildiği şekilde çalışıldığı takdirde, tutarlı bir beş günlük eğitimi mümkün kılmak üzere
tasarlanmış kompakt ve bütünsel bir eğitim taslağı ve araç seti olarak kullanabilirler.
iStart : ……………. Academy 20….. - Organizing Partner

9.30 - 11.00
BREAK

11.15 - 12.00

12.00 - 12-30

12.30 - 13.00
LUNCHTIME
14.00 - 15.OO
15.00 - 16.00

MONDAY. ………

TUESDAY. ………….

WEDNESDAY. …………..

THURSDAY…………….

INTRODUCTION
OVERVIEW OF THE ACADEMY
ISTART PLATFORM

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

THE MARKET ANALYSIS

HOW TO PITCH

IDEAS PRESENTATION &
HOW TO GO OUT ON THE STREETS.
PERSONAL SKILLS PRESENTATION
THE MOM'S TEST
WORK IN PAIRS TO TEST
QUESTIONS

Lunch included
VALUE PROPOSITION

Idea/Business Model validation
Market Segmentation
Competitors

OUT IN THE STREETS

PITCHING COMPETITION

BEST TEAM SELECTION by an
EVALUATION COMMITTEE

FEEDBACK FROM THE MARKET.
TEAMWORK AND COACHING
Teamwork and Coaching

AWARDS CEREMONY AND EVENT
CLOSURE

TEAM CREATION
FIRST PITCH. VALUE
PROPOSITION

FRIDAY…………..

Progress Report Presentation
Lunch included

Lunch included

Budgeting and Forecasting /
Raising Capital

Pitch dry run

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Teamwork and Coaching

Idea Crash-Test (Pivoting) &
Budgeting

Pitch deck

Lunch included

16.00 - 16.30
BREAK
16.45 - 18.00

OUTCOME OF THE
DAY

Teamwork and Coaching

Teams with Ideas, Canvas and
Desk Research

Refined Idea & Canvas

Pitches and Winners

Table 3.1: Example of the 5-day iStart Academy Curriculum
Bununla birlikte, modüler yapı ayrıca VLE'yi kullanmak için alternatif yollar sağlar; girişimci bilginin
ihtiyaç temelli bir analizini takiben kolaylaştırıcılar belirli modülleri seçebilir ve belirli öğrenme
ihtiyaçları için özel olarak hazırlanmış bir eğitim sağlayabilir; sadece bir iş planı geliştirmek. Dahası,
akran öğrenme gruplarının kolaylaşmasının arka planına karşı, modüler yapı, öğrenmenin birkaç hafta ya
da ay boyunca yayılmasını sağlar, böylece katılımcılar uygun olduklarında öğrenebilir ve içerikleri
gerçekleriyle ilişkilendirebilir. Sonunda, VLE'de sunulan yaklaşım ve bilginin en iyi şekilde nasıl
kullanılacağına karar vermek kullanıcıya ve kolaylaştırıcıya bağlıdır.

3.2.2 Uzaktan Öğrenme Ortamı Modülleri ve İçeriği
E-öğrenmede iki genel yaklaşım vardır: kendi kendine tempolu ve kolaylaştırılmış / eğitmen liderliğinde.
Bu projede, öğrencilerin yalnız ve tamamen bağımsız oldukları durumlarda kendinden tempolu bir model
tercih edilmektedir. VLE, uzmanlardan, öğretmenlerden ve eğitmenlerden farklı seviyelerde destek sağlar
ve öğrenciler arasında işbirliğini sağlar.
Öğrencilere, ek kaynaklar ve değerlendirmelerle tamamlanan e-öğrenme eğitim programları sunulur. Kurs
içeriği “Uzaktan Öğrenme Ortamında” bulunur ve öğrenciler çevrimiçi bir öğrenme platformundan ilgili
yerlere erişebilir. Öğrenciler kendi hızlarında öğrenmekte, bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre
kişisel öğrenme yollarını tanımlamakta özgürdürler.

Bir sağlayıcı olarak, süreç boyunca öğrencileri programlamak, yönetmek veya izlemek zorunda değiliz.
İçerik, bir dizi öğrenme hedefine göre geliştirilmiştir. İçerikler, metin, grafik, ses ve video gibi farklı
medya öğeleri kullanılarak sunulmaktadır. Girişimcilerin kendi kendilerine yetebilmeleri için mümkün
olduğunca fazla öğrenme desteği sağlanmıştır (Açıklamalar, örnekler, etkileşim, geri bildirim, sözlükler
vb. Yoluyla). Ancak, öğrencilere e-posta tabanlı teknik destek forumları veya e-eğitim gibi bir tür destek
de ayrıca sunulmaktadır.
Dokümanlar, PowerPoint sunumları, videolar veya ses dosyaları gibi basit öğrenme kaynakları öğrencilere
verilmektedir. Bu materyaller, öğrencilerin başka hiçbir işlem yapmadan yalnızca içeriği okuyabileceği
veya izleyebileceği şekildedir.
We also provide a set of interactive content for self-paced e-learning which include text, graphics,
animations, audio, video and interactivity in the form of questions and feedback and recommend reading
and links to online resources, as well as additional information on specific topics.
Different instructional techniques are used, such as storytelling, case studies, examples, questions and
practice with reinforcement feedback.
Ayrıca, soru ve geri bildirim şeklinde metin, grafik, animasyon, ses, video ve etkileşim içeren, ayrıca
çevrimiçi kaynaklara okuma ve bağlantılar içeren kendi kendine e-öğrenme için bir dizi etkileşimli içerik
sunuyoruz. Öykü anlatımı, vaka çalışmaları, örnekler, sorular ve pekiştirici uygulamalar gibi farklı
öğretim teknikleri kullanılmaktadır.
Uzaktan Öğrenme Ortamı
bölünmüştür. Bu modüller:

müfredatının içeriği, birimler halinde gruplandırılmış ve 9 modüle

Modül 1: Yalın Başlangıç Yaklaşımı (Yalın, Değer ve Müşteri Geri Bildirimi)
Yalın Başlangıç metodu size bir başlangıcı nasıl süreceğinizi, nasıl yönlendireceğinizi, ne zaman
döneceğinizi ve ne zaman sebat edeceğinizi ve azami hızda bir işletmeyi nasıl büyüteceğinizi öğretir.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Yalın yöntem ve onun temel kavramlarının daha iyi anlaşılması
• Bir start up’ın büyük bir şirketin küçük bir sürümü olmadığının anlaşılması
• Satış yapmaya ve şarj etmeye en kısa sürede önemini öğrenme
• Ofisten çıkmanın önemini anlama

Modül 2: İş Modeli Tasarımı (İş Modeli, Üretim ve Dönüşüm)
İş modeli tasarımı, bir değer teklifinin karlı bir işletmeye nasıl başarılı bir şekilde ölçeklendirilebileceğini
göstermektir. Bu modülün amacı, kapsamlı bir iş modeli geliştirme sürecinde size yardımcı olmaktır.

Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler şunları yapabilecektir:
• İş modeli yaratmanın kavramını ve katma değerini anlamak
• İş planlamasının önemini anlama
• Kristal netliğinde iş modeli tuvalleri tasarlayabilme
• İş modellerini test edebilme
Modül 3: Fikir Doğrulama (Boşluk ve Piyasa Testi)
Fikir doğrulama, işinizi veya ürününüzü piyasaya sürmeden önce fikrinizi test etme ve doğrulama
işlemidir. Bir ürün / iş fikrini, genel izleyici kitlesine sunulmadan önce test etmek için araştırma ve
geliştirme içeren bir süreçtir. Fikir doğrulama, fikir testi amacıyla bilgi, prototip veya açılış web
sayfalarını toplamak için yapılan görüşmeleri içerebilir. Amaç, hedefi nihai müşterilerinize açıklamak
ve nihai ürüne geçmeden önce doğru yolda olmanızı sağlamak için geri bildirim almaktır.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Fikir doğrulama kavramını ve önemini anlama
• Tedaviyi sunmayı planladığınız ve test etmeyi planladığınız pazar ağrısı hakkındaki hipotezinizi nasıl
tanımlayacağınızı daha iyi anlama
• Fikir doğrulama sürecini ve ilgili araçları anlama
Modül 4: Rekabet Analizi (Pazarınızı Belirleyin ve Araştırın)
Bir işletmenin canlılığını araştırırken, pazarda neler olup bittiğini bildiğinizi kanıtlamanız gerekir. Bunu
yapmanın en yaygın yollarından biri, rekabetçi bir analizdir.

Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Gerçek ve potansiyel rakipleri belirlemek
• Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
Modül 5: Döndürme (Fikrinizi Döndürme)
Pivot yapabilmek, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bir kalite yönünü değiştirebilmek anlamına gelir: Yeni
başlayanlar, başarılı olabilmek için fikir / iş modellerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamalıdır. Çok sayıda şirket,
pazar değiştiren manzaraya uymak için iş modelini döndürmektedir.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
Girişimcilikte dönmenin anlamını anlayın
• Yön değiştirmenin bir olasılık olduğunu bilme

• Ürün / hizmette nesnellik ile bakmayı öğrenin
• Piyasa geri bildirimlerinden öğrenin


İlk fikre takılma her zaman doğru bir düşünce değil

Modül 6: Bütçeleme (Bütçeleme ve Yatırım)
Bir işletme için bütçeleme, gelecekte belirli bir zaman dilimini kapsayan ayrıntılı finansal tablolar hazırlama
sürecidir. İlgili bütçe,planlanan satış hacimlerini ve gelirlerini, kaynak miktarlarını, maliyetleri ve giderleri,
varlıkları, borçları ve nakit akışını içerebilir. Tipik bir başlangıç bütçesi, temel makine, ürün, işçilik ve hizmet
alımlarını içerecek ve kaynakları tahsis etmek ve hedeflerine ulaşmak için bir eylem planı sunarak yeni işletmeye
yardım etmelidir.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Bütçelemenin temel amaçları nelerdir?
• Gelirler, maliyetler ve yatırımlar nelerdir?
• Nakit akışı nedir?
• İşletme sermayesi nedir?
• Başlangıç bütçenizi nasıl tasarlarsınız?
Modül 7: Takım (Yeni Girişimlerde Takımın Önemi)
Ekip, bireysel üyelerin becerilerinin ve güçlü yanlarının bir araya gelmesi, ortak hedeflerle bir araya gelmesi ve
toplu performansa odaklanmasıdır. Bir girişim için doğru takıma sahip olmak son derece önemlidir, çünkü
girişimcinin vizyonunu anlama ve uygulamada ve girişimcilerin hedeflerini gerçekleştirmede kilit rol oynayan
takımdır.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler anlayabilecekler:
• Bir başlangıç ekibine başarıyla liderlik etmek için ne gerekiyor.
• Bireysel üyelerin farklı bakış açıları ve ilgileriyle nasıl uyumlaştırılacağı.

Modül 8: Yatırım Hazırlığı ve Sermayenin Artırılması (Sermayenin Artırılması Süreci ve Teknikleri)
Sermayeyi artırmak her başlangıç için bir zorluktur. Farklı kaynaklardan temin edilebilen farklı fon
türleri vardır. Bir girişimci için sermaye aramaları gerekip gerekmediğini, doğru zamanı ne zaman, ne
tür bir yatırımın en uygun olduğunu ve yatırımcılara nasıl yaklaşacağını anlamaları önemlidir. Herhangi

bir yatırım hazırlığı, güçlü bir takımı, pazarını ve rekabetini derinlemesine anlamasını, işletme
modellerini ayrıntılı bir şekilde anlamasını, işletmenin nasıl para kazandığını ve hangi kilometre
taşlarına ulaşıldığını açıkça gösterebilecek konumda olmalıdır. Bu modül erken aşamadaki yatırımları
anlamak ile ilgilidir.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Farklı yatırım türlerini tanımak
• “Yatırımcılara nasıl yaklaşılır
• Yatırımlarının hazır olup olmadığını tahmin etme
• Sermaye artırma sürecinin nasıl başlatılacağını belirtme
• Nerede bilgi bulacağınızı ve etkinlikleri nerede bulacağınızı belirleme
Module 9: Pitching (The Importance of Pitching)
Coming up with good ideas is hard enough, but convincing others to do something with them is even harder. In
many fields the task of bringing an idea to someone with the power to do something with it is called a pitch.
Although the fields or industries may differ, the basic skills of pitching ideas is largely the same. This module is
about pitching to investors; how to present in front of investors with the goal to raise their interest in your
company and consider it as a potential investment in their portfolio.
Learning Objectives:
By the end of this module, learners will be able to:
 Identify the investment related aspects of pitching (8 essential elements) and focus on them instead of
the tech explanations
 Improve their public speaking and body language skills
 Define how to build their pitching presentation
 Synthetize the required information for a pitch (1, 3, 5 or 8 minutes pitches)

Modül 9: Pitching (Pitchingin Önemi)
İyi fikirlerle gelmek yeterince zordur, ancak başkalarını onlarla bir şeyler yapmaya ikna etmek daha zordur.
Birçok alanda onunla bir şeyler yapma gücü olan birine bir fikir getirme görevi pitching olarak adlandırılır. Alanlar
veya endüstriler farklı olsa da, fikir atmanın temel becerileri büyük ölçüde aynıdır. Bu modül yatırımcılara adım
atmakla ilgili; Şirketinize olan ilgisini arttırmak ve portföyüne potansiyel bir yatırım olarak bakmak amacıyla
yatırımcıların önünde nasıl sunulacağını içermektedir.
Öğrenme hedefleri:
Bu modülün sonunda, öğrenciler:
• Toplamanın yatırımla ilgili yönlerini belirleyin (8 temel unsur) ve teknik açıklamalar yerine bunlara odaklanın
• Konuşma ve beden dili becerilerini geliştirmek
• Atma sunumlarını nasıl oluşturacağınızı tanımlama

• Bir sunum için gerekli bilgileri sentezleyin (1, 3, 5 veya 8 dakikalık adımlar)

Her modülde, DEP Akademi kolaylaştırıcılarından ilgili modülün hedefleri, temel kavram tanımları,
gerekli okuma, tartışma konuları, öz değerlendirme testleri, önerilen video sunumları ve video soruları /
cevapları gibi modül birimleri bulunmaktadır. VLE Modülüne bağlı olarak, bir modül aşağıda sunulan
uygun birimlerden oluşmaktadır;
• Giriş: Modül tanıtımı, modülde tartışılan tüm önemli konulara kısa bir giriş sağlamalıdır. Okuyucuları
okumaya motive edecek şekilde yazılmıştır.
• Öğrenme Hedefleri: Bunlar, kullanıcının modül sonunda ulaşması beklenenlerin genel amaçlarıdır.
• Kavramların Tanımı: Bu bölüm, kullanıcıların ilgili modülde ele alınan temel sorunları belirlemelerine
yardımcı olmak içindir.
• Video Soruları ve Yanıtları: Her modül, metin, resimler, animasyonlar ve ilgili modülde ele alınan
etkileşimler dahil olmak üzere etkileşimli videolardan oluşur.
• Önerilen Okumalar / Videolar: Ek kaynaklar arasında çevrimiçi kaynaklara bağlantılar, önerilen
okumalar, web siteleri, makaleler, sunumlar ve videolar bulunur.
• Tartışma: Çevrimiçi tartışmalar, öğrenciler arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için
tasarlanmıştır. Öğrenciler, kurs etkinlikleri hakkında yorum yapabilir ve fikir alışverişinde bulunabilir ya
da bilgilerini paylaşarak grup öğrenmeye katkıda bulunabilir.
• Etkinlik / Egzersiz: Modüle uygun olduğunda, öğrenciler için bir etkinlik veya egzersiz egzersizi
yapılır.
• Öz Değerlendirme: Modülü gözden geçirmek ve kullanıcıları belirli bir modülde öğrenilen ilkelerin
daha fazla uygulanması konusunda düşünmeye teşvik etmek için test sorularıdır.
Uzaktan Öğrenme Modüllerinin her birinin içeriği, Ek II'de sunulan önerilen bir şablon kullanılarak
ortaklar tarafından toplu olarak toplanmıştır.
9 modülden her birinin oluşturulması için toplanan malzemenin ilk şekli Ek III'te sunulmuştur.
Öğretim tasarımı, eğitimin kalitesini sağlamak için öğrenme ve öğretim teorisini kullanan özelliklerin
sistematik olarak geliştirilmesidir. Öğretim tasarımının amacı, öğrenci performansını iyileştirmek ve
kurumsal verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Eğitmenler, uluslararası uzmanlar tarafından geliştirilen ve
incelenen yüksek kaliteli içeriği kullanarak sınıf oturumları tasarlamak ve sunmak için sağlanan bir dizi
kaynağı kolayca uyarlayabilmektedir. Kurs dersleri, farklı e-öğrenme platformlarındaki kolaylaştırılmış
kurslara da entegre edilebilir. Elbette, öğrenme materyalleri ve asenkronize işbirliği araçlarının bir
kombinasyonunu kullanarak, kolay ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsemiştir. Kurs, açık kaynaklı
bir web tabanlı öğrenme platformu olan VLE aracılığıyla verilmektedir.
Eğitim tasarımcıları (ID'ler), eğitim hedefini anlamak için yöneticilerle birlikte çalışır. Ayrıca kursta hangi
beceri ve bilgilerin ele alınması gerektiğini tanımlamak için konu uzmanlarıyla (KOBİ'ler) birlikte çalışır.
Uygun eğitim stratejisine karar verilir. Ekip, teslim ve değerlendirme stratejilerinin tanımlanmasında
desteklenir. ID'ler ayrıca storyboard geliştirme de dahil olmak üzere kursun bir parçası olacak özel eöğrenme etkinlikleri ve materyalleri tasarlamaktan sorumludur. Bu aşamada, KOBİ'lerin akademilerden
sağladıkları içerik pedagojik olarak gözden geçirilmekte ve öğrenme sürecini kolaylaştıracak ve

destekleyecek öğretim teknikleri ve medya unsurları ile bütünleştirilmiştir. KOBİ'ler belirli bir kurs için
gereken bilgi ve belgelerle katkıda bulunur.

3.3. Sanal Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi (VLE)
3.3.1. VLE Geliştirme Kavramı, Prosedürleri ve Kılavuzları
Geliştirme aşamasında, e-öğrenme içeriği aslında mevcut kaynaklara bağlı olarak üretilmektedir. Eöğrenme içeriği yalnızca birleştirilebilen daha basit malzemelerden (yani, etkileşimli PDF belgeleri gibi
etkileşimi az olan veya hiç olmayanlar ve diğer malzemelerle, örneğin; ses veya video dosyaları, ödevler
ve testler. gibi) oluşturulabilir.
Bu durumda, görsel geliştirme ve medya ve elektronik etkileşimlerin geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir.
Multimedya interaktif içeriğinin geliştirilmesi üç ana adımdan oluşur:
içerik geliştirme: gerekli tüm bilgi ve bilgilerin ortaklardan yazılması veya toplanması;
storyboard geliştirme: öğretim yöntemlerini (öğrenme sürecini desteklemek için gereken tüm pedagojik
unsurları) ve medya öğelerini bütünleştirmek
eğitim yazılımı gelişimi: medya ve etkileşimli bileşenler geliştirmek, kursu sunum için farklı formatlarda
üretmek ve içerik öğelerini öğrencilerin erişebilecekleri bir öğrenme platformuna entegre etmek.
Web geliştiricileri ve medya editörleri kendiliğinden kurslar geliştirmekten sorumludur; kurs öğelerini
birleştirip, medya ve etkileşimli bileşenler geliştirerek, eğitim yazılımı oluştumaktadır. VLE arayüzünü
uyarlayıp, eğitim yazılımını Web sunucusuna yüklemektedirler. Sunucular / veritabanı programcıları
sistemleri kurmamızı ve yapılandırmamızı desteklemektedir. Bu sürecin her aşamasında hem e-öğrenme
kurslarının hem üreticilerine hem de kullanıcılarına teknik destek uzmanları yardımcı olmaktadır.
iStart’ın Sanal Öğrenme Ortamı (VLE, http://istart.yasar.edu.tr/), hedef kullanıcılarına öğrenme
materyalleri sağlama ve işbirliği, sunum ve akademik beceriler geliştirme konusunda bir platform
sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenme çıktılarının elde edilmesi için gerekli olan ilgili bileşenleri içerecek
şekilde VLE tasarımı ve sunumu için bir çerçeve geliştirilmiştir.
Bu VLE destekli öğrenme aktivitelerinin planlanan öğrenme çıktılarını eşleştirmek için farklı bir şekilde
tasarlanması, ancak Bloom'un taksonomisinin öğrenme seviyelerine uygun olması (Bloom, 1956) ve tüm
öğrenme döngüsü boyunca gitmek isteyenleri motive etmek, meşgul etmek, kolaylaştırmak ve
desteklemek gerekmektedir (Kolb, 1984).
E ‐ öğrenme içeriği, bir dizi öğrenme hedefine göre geliştirilip, metin, grafik, ses ve video gibi farklı
medya öğeleri kullanılarak sunulmaktadır. Öğrencileri kendine yeterli kılmak için (açıklamalar, örnekler,
etkileşim, geri bildirim, sözlükler vb. yoluyla). mümkün olduğunca fazla öğrenme desteği sağlamaktadır.
Seyirci profiline ve konuya bağlı olarak, ADDIE modeli yaklaşımı kullanılmaktadır. ADDIE, Analiz,
Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme kısaltmasıdır (Branch, R. M., 2009). Modelde, bir
izleyici ve içerik analizini belirleyip, ardından öğretim materyallerini görsel ve işitsel stratejiye karar
vererek tasarlayıp, materyalleri uygun yazarlık araçlarıyla geliştirerek, öğrenme tamamlandıktan sonra ve

değerlendirmektedir (Dick, W., & Carey, L., 1996; Leshin, CB, Pollock, J. ve Reigeluth, CM, 1992).
Kirkpatrick’in modeli (2006) öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.
Analiz sırasında, öğrenme problemi, hedefler ve izleyicinin ihtiyaçları, mevcut bilgiler ve diğer ilgili
özellikler belirlenmiştir. Bu aşamada, öğrenme ortamı, kısıtlamalar, teslim seçenekleri ve projenin zaman
çizelgesi de dikkate alınmıştır. Öğrenme hedeflerini belirlemek için sistematik bir süreçten sonra, ayrıntılı
görseller ve prototipler yapılmıştır. Tasarım aşamasında belirlenen kullanıcı arayüzü, içerik ve öğrenme
materyalleri geliştirme aşamasında üretilmektedir. Uygulama aşamasında toplanan materyal hedef kitleye
ulaştırılmıştır. Teslimden sonra, VLE ve eğitim materyallerinin etkinliği değerlendirilmiştir. İStart’ın
Sanal Öğrenme Ortamının değerlendirilmesine yönelik kaliteli bir çerçeve, Gunawardena ve Zittle (1997)
tarafından tanımlanan ve etkili çevrimiçi öğrenmenin merkezi olarak görülen beş boyuta dayanmaktadır.
Bu boyutlar Sosyal Varlık, Etkileşim, Bilişsel Stratejiler, İşbirlikli Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Olma;
Çevrimiçi etkileşimin sosyal boyutu, etkili öğrenme için bir güven ve motivasyon ortamı oluşturmanın
temelini oluşturmaktadır. Yapılandırmacı teoriye göre (örneğin, Jonasson, 1998), öğrenme, bilgi inşasının
merkezi bir parçası olarak anlamın sosyal müzakeresini içeren sosyal, diyalog bir süreçtir.
İçerik, akranlar, uzmanlar / eğitmenler ve teknik arayüz ile etkileşim sayesinde yeni bilgiler edinilip,
yorumlanarak anlamlı hale getirilmektedir.
Bilgi oluşturma sürecinde bilişsel stratejiler, meslektaşlar, mentorlar ve uzmanlarla iletişim kurma ve
diyalog yoluyla bilginin sosyal olarak müzakere edilmesinin sonuçları ile tamamlanmaktadır.
İşbirlikçi öğrenme, daha derin düzeyde bir anlayış oluşturmak ve bilgi ve anlayışı paylaşmayı teşvik eden
ortak bir öğrenme hedefine ulaşmak için birlikte çalışan öğrencilerin sürecidir. Bu işbirliği, öğrenme
bağlamlarında farklı inanç ve hipotezlerin geliştirilmesine, test edilmesine ve değerlendirilmesine
yardımcı olmaktadır.
Öğrenciyi yukarıda açıklandığı şekilde etkileşim ve işbirliğine dahil etmek ve böylece öğrencinin
başlattığı sorgulama ve araştırmaya odaklanarak bireysel ve sosyal bilgi oluşumunu kolaylaştırmak için
eşzamanlı ve eşzamansız çevrimiçi tartışmalar, öğrenciler arasında iletişimi ve bilgi paylaşımını
kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler, kurs etkinlikleri hakkında yorum yapıp, fikir alışverişinde
bulunarak ya da bilgilerini paylaşarak grup öğrenmeye katkıda bulunmaktadır.
Yukarıda tarif edilen prensipler, VLE'de kullanılan ve kullanıcıları dahil etmeyi ve farklı öğrenicilerin
gereksinimlerini karşılamayı, kendi öğrenmelerinden sorumlu tutmayı amaçlayan, öğreten ve öğrenen
stratejiler için teorik çerçeve olarak kullanılmıştır.
İStart VLE, öğrencileri akranları ve uzmanlarıyla çeşitli etkileşimlere katılmaya teşvik etmektedir. Bu
VLE, güçlü bir sosyal ve öğrenci merkezli bir ortamı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, yani öğrenmenin
aktif olduğu ve tüm öğrencilerin katılımı gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcıların VLE aracılığıyla
başkalarıyla paylaşma, okuma, gözden geçirme ve yorum yapma konularında aktif olarak meşgul olmaları
gerekmektedir. Bu konudaki en önemli araç tartışma forumudur. Öğrenme ortamında kurulan çevrimiçi
topluluğun temelidir ve bilgi ve deneyim paylaşımı açısından esneklik sağlamaktadır.
Öğrenme materyalleri, hedef kitle öğrencileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Kurs zorluğu grubun
eğitim seviyesine göre ayarlanmış, örnekler veya alıştırmalar öğrencinin ortamına göre seçilmiştir. Her ne
kadar paylaşılan öğretim ve öğrenme materyallerinin temel içeriği aynı kalsa da, örnekler, argümanlar
veya açıklamalar ortak kurumların kültürünü yansıtacak şekilde uyarlanmıştır. Hangi değişikliklerin

gerekli olduğunu belirlemek ve kaynakları yerel öğrenci gruplarının ihtiyaçlarına uyarlamayı denetlemek
için tüm paylaşılan kaynaklar gözden geçirilmektedir.
VLE'nin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için, faz değerlendirmesi tüm öğretim tasarımı sürecinde aşamalar içinde, aşamalar arasında ve uygulamadan sonra gerçekleşmektedir. Değerlendirme aşaması (1)
biçimlendirici ve (2) toplam değerlendirmelerinden oluşmaktadır. ADDIE sürecinin her aşamasında
biçimlendirici değerlendirme mevcuttur. Özet değerlendirme, ölçütle ilgili referanslar için tasarlanmış
testlerden ve kullanıcılardan geri bildirim için fırsatlar sağlayarak oluşmaktadır. Gerekli revizyonlar
yapılmıştır.

3.3.2. iStart Sanal Öğrenme Ortamı Platformu
https://istart.yasar.edu.tr/
iStart’ın VLE platformu, projenin web sitesinin sol üst köşesine yerleştirilmiştir.
https://istart.yasar.edu.tr
Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi, yeni bir kullanıcının adı, e-postası ve şifresi
kullanılarak istatistik analizi nedeniyle ait olduğu paydaş kategorisi seçilerek “Kayıt” düğmesine
basılması gerekmektedir. Daha sonra, kullanıcı “Giriş” seçeneğini kullanarak doğrudan VLE platformuna
girebilir.

Figure 3.1. Registration and Login page

Projelerin web sitesine erişerek, kullanıcı proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere (projenin içeriği,
amacı, faaliyetleri ve etkisi hakkındaki bilgiler) erişmektedir. Projenin ortaklığı, haberleri ve entelektüel
çıktıları tüm ortakların dillerinde yayınlanmaktadır.
VLE platformu, Sakai platformu ve araçları kullanılarak geliştirilmiştir. Sakai, öğretme, araştırma ve
işbirliği öğrenmeyi desteklemek için tasarlanmış açık kaynaklı, web tabanlı bir eğitim yazılımı
platformudur. iStart’ın VLE platformu, projenin teknik ekibi, Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Öğrenme Merkezi'nden uzmanlar tarafından geliştirilmiştir.
Oturum açarken, kullanıcı başlangıçta kısa bir rehberli turla karşılaşmaktadır ve aşağıda Şekil 3.2'de
gösterildiği gibi Sakai’nin ortamının işlevlerini anlamak için izlenmesi gereken ilk adımları sunmaktadır:

Figure 3.2. Sakai’s Environment Main page
Kullanıcı; sağ üst köşeden “Siteler”i seçerek “Project” iSTART'tan erişebilmektedir ve Şekil 3.3'teki
ekran görüntüsünde görülebileceği gibi VLE platformunun Ana Sayfasına gidebilmektedir. Kullanıcı
iStart projesi hakkında genel bilgileri bulabilir.

Figure 3.3. iStart’s VLE platform Main page
Ana sayfada kullanıcı, “Giriş” e ve platformun “Modüllerinin” her birine öğrenenlerin tercih sırasına göre
erişebilmektedir. Ayrıca, ekranın sol tarafında, VLE Platformunda gömülü araçlara doğrudan erişebilir;
Forum ve Sohbet Odası, Test ve Sınavlar, Duyurular, Takvim ve Toplantılar, şekilde görüldüğü gibi 3.4
aşağıdadır:

Figure 3.4. iStart’s Main page: Introduction and Modules
“Giriş” sayfasında, kullanıcı, kursun tasarlanma amacında olduğu gibi, takip edilen yaklaşım ve VLE
platformunun nasıl kullanılacağına dair kılavuz bilgilere erişebilmektedir.
Giriş sayfasında, iStart projesinin Erasmus + Programı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmesine
ilişkin onaylar, tüm proje ekibi üyelerinin VLE platformunun geliştirilmesi ve içeriği için sağladığı
destekler ile ilgili teşekkürlerle birlikte belirtilmiştir.
Ayrıca aynı sayfada, uygulanan dört akademiye katılan tüm mentorların / eğitim uzmanlarının kısa
tanıtımları, bu amaçla proje sırasında üretilen kısa videoları da sunulmaktadır.

Figure 3.5. iStart’s Introduction page

Figure 3.6. iStart’s Introduction/ Acknowledgments page

Ana sayfadan kullanıcı bağımsız olarak oluşturulan her bir modüle erişebilmektedir. Önerilen ve
girişimciliği ilk kez öğrenen bir kullanıcı olması durumunda, modüllerin mantıksal bir eğitim sırasına
dayanılarak teklif edilmiştir. Daha deneyimli öğrenciler, kendi yollarını takip edebilir ve kendi öğrenme
gereksinimlerine göre bağımsız olarak modüllere erişebilmektedir.
Her bir Modül sayfası modül birimlerinde düzenlenip, Modül birimleri, belirli modüllerin
gereksinimlerine göre, modülde tartışılan tüm önemli konulara kısa bir giriş sağlayan bir Giriş paragrafı
içermektedir. Modül sonunda ulaşılması beklenen Öğrenme Hedefleri, ilgili modülde kullanılan
kavramların tanımları, ilgili modülde kapsanan kritik noktaların video soruları ve yanıtları, çevrimiçi
kaynaklar ve bağlantılar içeren ek kaynaklarla, iletişim ve bilgiyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir
tartışma özelliği ‐ öğrenciler arasında paylaşmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Modül için uygun
olduğunda Aktiviteler / Egzersizler ve öğrencilerin modülü incelemelerini desteklemek ve öğrenilen
ilkelerin uygulanmasını daha fazla düşünmelerini teşvik etmek için sorularla bir Öz Değerlendirme testi
yapmak için örnek olarak, Modül 1: Yalın Çalıştırma yaklaşımının ekran görüntüsü Şekil 3.7'de
verilmiştir.

Figure 3.7. iStart’s Module page example

Kullanıcı, bölümdeki farklı soru türlerini (çoktan seçmeli, doğru / yanlış, eksik kelime vb.) cevaplayarak,
her Modül aracılığıyla Öz Değerlendirme testlerine erişme ve onun anlayışını ve öğrenmesini test etme
seçeneğine sahiptir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde sunulan örnekte Şekil 3.8'de görülmektedir.

