PROGRAM İÇERİĞİ
İYİ YÖNETİŞİM
NEDİR?

İYİ YÖNETİŞİM
İLKELERİ

8 Ekim Cumartesi
12.00 - 14.00

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK,
SOSYAL ETKİ VE
YÖNETİMİ
15 Ekim Cumartesi
12.00 - 14.20

9 Ekim Pazar
13.00 - 15.00

TASARIM ODAKLI
DÜŞÜNME & HEDEF
SORUN ANALİZİ
20 Ekim Perşembe
19.30 - 21.00
22 Ekim Cumartesi
12.00 - 14.00

İyi yönetişimin geçmişten örneklerle
tarihçesini, neden iyi yönetişime ihtiyaç
duyulduğunu, yaşam kalitesi ile iyi
yönetişim arasındaki bağı, yönetim ile
yönetişim arasındaki farkı ve kurumlarda
karar aşamalarında yönetim ile
yönetişimin haklarının ayrımını örnekler
aracılığıyla konuşacağız.

İyi yönetişimin hangi temel ilkelere
(tutarlılık, hesap verebilirlik, şeffaflık,
katılımcılık, sorumluluk, adillik, etkililik)
dayandığı üzerine tartışarak bu ilkelerin
içinde bulunulan kurumlarda nasıl hayata
geçirileceği üzerine konuşacağız ve
fikirler üreteceğiz.

1. Hafta

Sosyal girişimcilik kavramını derinlemesine
inceleyip, etki alanını sorgulayıp
genişletmeye ve toplumsal sorunları nasıl
çözüme ulaştırabileceğimizi çok boyutlu
bir şekilde ele alacağız. Sosyal etkinin
ölçümlemesi ile yaratılan sosyal değişimin
farklı paydaşlardaki boyutlarını da dikkate
alarak ölçme tekniklerini ve sosyal etkiyi
arttırmanın yöntemlerini, kaynakların en
verimli nasıl kullanabileceğini öğreneceğiz.

Dünya'nın giderek daha karmaşık bir
hale gelmesiyle tasarım düşüncesi,
tüm bu değişimle daha insan
merkezli bir şekilde mücadele etmek
için bir araç sunuyor. Bu aracı
kullanarak tasarım kavramlarının
geliştirildiği stratejik ve pratik
süreçleri işleyeceğiz.

2. Hafta

3. Hafta

İŞ MODELİ

25 Ekim Salı
19.00 -21.00

Pek çok girişimciye kolaylık sağlayan
ve değişen koşullara hızlıca ayak
uydurabilen, çok daha dinamik,
esnek ve verimli bir yapıya sahip olan
Kanvas İş Modeli’ni grupça
tasarlayacağımız sosyal girişimler
için kurgulayacağız.

4. Hafta

Aristo Sosyal Girişimcilik Programına devam edebilmek, mezuniyet sertifikası alabilmek ve Argüden Yönetişim
Akademisi Gençlik Ağı'na üye olabilmek için tam katılım gereklidir.
Katılıma engel zorunlu bir hal olması durumunda buluşmalardan önce bilgi verilmesi gereklidir. Buluşmalara bir hafta
katılım gösterilmediği takdirde devam edebilme durumuna ekip karar verecektir.
Eğitim buluşmaları, 7 kez olmak üzere 14 saat sürmektedir.
Eğitim buluşmaları haricinde grup çalışmaları 5 saate yakın sürmektedir.

SUNUMLAR &
DEĞERLENDİRME

3 Kasım Perşembe
19.00 -21.00
Dünya'nın giderek daha karmaşık bir
hale gelmesiyle tasarım düşüncesi, tüm
bu değişimle daha insan merkezli bir
şekilde mücadele etmek için bir araç
sunuyor. Bu aracı kullanarak tasarım
kavramlarının geliştirildiği stratejik ve
pratik süreçleri işleyeceğiz.

5. Hafta

