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Modül 6: Yaratıcılığı Geliştirme Stratejileri ve 

İnsiyatif Alınması



Öğrenme Hedefleri 

Modül 6'ya Hoş Geldiniz: 

Yaratıcılığı geliştirme stratejileri ve insiyatif alınması

Bu modül, kullanıcıların yaratıcı bir insan olabilmeleri için gerekli bilgileri sunar. 

İnisiyatif almayı öğretir.

Yaratıcı fikirlerin, yaratıcı insanların iyi örnekler görecekler.

Girişimci olma konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Modül 6'nın İngilizce sürümü, uluslararası dizinler, öneriler ve yaratıcılığı artırmaya yönelik diğer temel bilgiler de 

dahil olmak üzere Avrupa Birliği düzeyinde bilgi sunar.

Modül 6 ayrıca Yunanca, İtalyanca, Türkçe, Fransızca ve Türkçe olarak sunulmaktadır, her ülkenin yerel 

bağlamında uyarlanmış ve yerelleştirilmiştir.





Ünite 1

Yaratıcı bir insan olmak





Konu 1: Giriş

'Yaratıcılık, bir kişinin veya grubun yeni ve yararlı veya değerli bir şey yapma yeteneğidir. Yeni
ve yararlı veya değerli bir şey yapma sürecidir. Hayatın her alanında olur - bilim, sanat, edebiyat
ve müzik.' (Vikipedi, 2021)

Yaratıcı bir akla sahip olmak, yeni şeyler denememize ve tam potansiyelimizi gerçekleştirmeye
yaklaşmamıza yardımcı olan aktivitelere katılmamıza yardımcı olur. Yaratıcılık, var olmayan bir şeyi
hayal etme, bir şeyi herkesten farklı şekillerde yapma ve yeni fikirler geliştirme yeteneğidir.
Yaratıcılık, sıradan, günlük şeylerin özel olmasını ve özel şeylerin günlük yaşamda daha doğal şeyler
haline gelmesini sağlar. Özünde, yaratıcılık, bir şeyi başkalarının göremeyeceği şekilde görebilmek
veya kavrayabilmek olarak tanımlanabilir.

Yaratıcılık çoğu insanın bildiği gibi doğuştan değildir. Tabii ki, çocukluğumuzdan, geçmiş
hayatımızdan doğuştan gelen bazı olumlu aktarımlar olabilir. Ancak yaratıcılık geliştirilebilen ve
öğrenilebilen bir beceridir. Bu konuda çalışıyor, okuyor ve uğraşıyorsanız, daha fazla fırsat görebilir ve
daha yaratıcı olabilirsiniz.





Konu 2: Fikir üretecek kadar cesur olmak

Yeni bir işe başlarken, yeni bir girişime başlarken, yeni bir hayata başlarken, bir insanın en büyük
ihtiyacı cesarettir. Yeterli cesarete ve motivasyona sahip bir kişi her işi halledebilir.

'Başarının Yarısı Gerçekten İstemektir' denilir. Cesaret kadar önemli olan bu cesaretin
sürdürülebilir olmasıdır.

Bir insan her gün kendini motive etmeli ve cesaretini ilk gününü hatırlamalıdır. Cesaretini taze
tutacak şekilde hareket etmeli, düşünmeli ve konuşmalı.

KORKUNUN arzu ettiğimiz ve hak ettiğimizi elde etmemizi engellemesine izin vermemeliyiz.

"Önemli bir konuşma başlatacak kadar cesur ol."

Margaret Wheatley



Cesur olmanızı önerdiğimiz bazı yollar şunlardır:

• Kendinizin ve yeteneklerinizin farkında olmak; Kim olduğunu ve korkularının ne olduğunu kabul eder ve onlardan utanmazsanız
ve kendimizi ne kadar iyi tanırsanız, kabul ederseniz, o kadar cesur olabilirsiniz.

• Korkularınızı tanımak, bilmek ve kabul etmek cesur olmanın en önemli parçasıdır. Örneğin, 'Toplum içinde konuşmaktan
korkuyorum, ben konuşurken benimle dalga geçerlerse korkarım' gibi düşünüyorsanız.

• Tüm olumsuz düşünceleri olumlu bir düşünceyle bitirin, "Ama bununla başa çıkabilirim. Yapabilirim ve edeceğim"

• Korkularınızı biliyorsanız, onları kabul edin ve üstesinden gelebileceğinizi düşünün ve buna göre hareket edin. Er ya da geç
bu korkuların üstesinden geleceksin.

• Korkular çoğunlukla düşüncelerdir. Örneğin, yolda garip bir insanla karşılaşırsanız, korkacaksınız. Ama çoğu zaman
düşüncesi sizi daha da korkutur ve cesaretinizi kırar.

• Bu korkuların normal olduğunu ve herkesin böyle korkuları olduğunu bilmek. Onlarla mücadele etmek yerine, onları kabul
ederek bir kenara koymak, bir adım atmak ve harekete geçmek daha faydalı olacaktır.

• Küçük adımlarla başlayın. Örneğin, konuşmaktan korkuyorsanız, zaten tanıdığınız bir veya iki kişiyle başlayın.

• Kendinize 'en kötü ne olabilir' deyin



Bugün Cesur Olmanın 9 Basit Yolu

1) Uzun zamandır konuşmadığınız birini arayın veya yazın.

2) En sevmediğiniz komşunuza bir turta (veya başka bir ev yapımı şekerleme) götürün.

3) Yerel evsizler barınağına veya aşevine gönüllü olmarak kaydolun.

4) Yeni bir arkadaşınızı kahvaltıya veya öğle yemeğine davet edin.

5) Hayran olduğunuz birine bir e-posta yazın.

6) Yakın bir arkadaşınıza bir mücadelenizi anlatın ve üstesinden gelmenize yardımcı olmasını 

isteyin.

7) Ailenizde size sık sık hizmet eden birine, hizmet edin.

8) Her zaman istediğiniz bir beceriyi araştırıp öğrenmeye başlayın.

9) Sık sık ziyaret etmediğiniz şehrin bir bölümünde yürüyüş yaparak (veya araba sürerek) biraz 

zaman geçirin.





Dünyayı değiştirmek ister misin? | Önemseyecek kadar cesur olmakla başla. Cleo Wade



Konu 3: Yaratıcı bir fikir geliştirmek ve sunmak

İyi bir fikir için, yaşadığınız ortam iyice incelenmelidir.

Beyin fırtınası yapılmalıdır.

(Nasıl? Neyi değiştirebilirim? Nasıl gelişebilirim? Ne kadar paraya ihtiyacım var? Kimden yardım alabilirim? ) Bu sorular 

sorulmalıdır.

Sıfırdan bir şey bulmana gerek yok. Küçük başlayabilirsin. Önemli olan düşünmek ve araştırmaktır. Fikir almak, 

planlamak ve harekete geçmekle ilgilidir.

Sadece düşünmek ve planlamak yeterli değildir, son adım harekete geçmek değilse, hepsi boşa gidecektir.

İşte bazı tavsiyeler:

1. Not alın 2. Yabancılarla konuşun 3. Yönteminizi değiştirin. 4. Deneylere açık olun 5. Sağlıklı beslenmeye çalışın

6. Olumsuz düşüncelerden uzak durun 7. Müzik dinleyin 8. Spor yapın 9. Bir fotoğraf çekin 10. Geçmişinizden öğrenin

11. Arkadaşlarınızla beyin fırtınası 12. Çizgi film, belgesel izleyin 13. Oyun oynayın 14. Çok seyahat edin

15. Bir çocukla konuşun





Konu 4: Mevcut ortamın ve fırsatların farkında olmak

Yaratıcı bir insan haline gelmek için en önemli adımlardan biri mevcut ortamınızın ve fırsatlarınızın farkında olmaktır. Bu 

çok okumayı, insanlarla çok iletişimi, çok seyahat etmeyi, çok çalışmayı gerektirir. 

Ne kadar çok görürseniz, o kadar çok şey bilirseniz, cesaretiniz ve yaratıcılığınız o kadar artar. Fırsatları yakalamak 

istiyorsan bilginin güç olduğunun farkındasın ve her zaman daha fazlasını bilmek için çabalıyorsun demektir.

1. Klişe olmayın. İşe gitmek için alternatif bir yol seçin. Birkaç dakika erken gidin. Ayrı bir günde, mağazaya gidin. 

Mağazaya alternatif bir yoldan gidin.

2. Çevrenize dikkat edin. Her şeyden önce, çevrenizi not alın. Çevrenize aşina olduğunuzda, olağandışı şeyleri daha 

kolay tespit edebilirsiniz.

3. Kesintisiz öğrenme: Sürekli içinde olduğunuz şehir/köy hakkında bilgi toplayın. İnsanların nereye gittiğini, ne yaptığını,

ne yediğini, ne içtiğini öğrenin. 

4. Sosyal olun: Şehrinizdeki tüm eğitimlere ve etkinliklere katılmaya çalışın.

5. Girişimci olun: Farklı çalışmalara göz atın. Planlar yapın, danışın, yapılan iş hakkında bilgi edinin. Örneğin, incir o 

şehirde satılıyorsa, pazarını inceleyin.





Ünite 2

Girişimcilik





KONU 1: Giriş

Girişimcilik, değerin yaratılması veya çıkarılmasıdır. Bu tanım ile girişimcilik, genellikle bir iş kurmada normalde
karşılaşılanların ötesinde risk içeren ve sadece ekonomik olanlardan başka değerler içerebilecek bir değişim olarak
görülür. Daha dar tanımlar girişimciliği yeni bir iş tasarlama, başlatma ve yürütme süreci olarak tanımlamıştır.
Girişimci insanlar genellikle yeni fikirler ortaya atan ve onları hayata geçiren cesur insanlardır. Bu nedenle bu kavramı bu
modüle alıyoruz. Bu konsepte yakından bakalım.
Girişimci, yeni projeler geliştiren, belirli bir sermaye oranı ile yeni iş fikirlerini hayata geçiren ve sosyal sorumluluk
projeleri kapsamında halka yeni hizmetler sunan bir kişidir.
Girişimci olmak isteyenler aşağıdaki adımları içeren bir plan yapmalıdır:
Bir sorun belirler.
Sahip olduğunuz örgün ve gayri resmi eğitim miktarını artırır.
Bir ağ oluşturur.
Finansal güvenlik elde eder.
Sorunu çözmek için bir iş fikri bulur
Konsepti test eder
Fon toplar.



SOAR Analizi

Ne yapmak istersin?

Güçlü

Bilgin ne hakkında? Hangi konulardaiyisiniz?

Fırsatlar

Piyasaların neye ihtiyacı var? Gündemde neler var, nereden para kazanılır?

Özlemler

Hırslarınız; Ne yapmak istiyorsun?

Sonuçları

Bitirme süresi ve kilometre taşlarınız ne olmalıdır? Hedeflerinize kavuştunuz mu?



Konu 2: Gerçek hayatta aktif ve yaratıcı olmak

Yaratıcılığın Geliştirilmesi
1. Başkalarına güvenmekten vazgeçin.
Kendi kaynaklarınızı nasıl yöneteceğinizi anlamaya başlayın. Zaten neye sahip olduğunuzu ve bundan en iyi şekilde
nasıl çıkabileceğinizi görmek için etrafa bakın.
2. Görselleştirin, düşünün ve oluşturun.
Fikirler ve kavramlarla dolu bir zihniniz olduğuna inanmalısınız.
3. Kendinizi olağanüstü insanlarla çevrelenin.
"İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar."

Pablo Picasso bir keresinde şöyle demişti: Yani, iyi insanlar en iyiden, en iyiler de daha iyilerden öğrenirler.
4. Yüksek ücretli olmayan bir iş arayın.
Hobilerinizi dinlemek için günlük rutininize bir saat veya daha fazla ekleyin.



5. Başarısızlık korkunuzun üstesinden gelin.
Büyük bir hata yapma korkusu veya yeni bir şey deneme girişimlerinizde başarısız olmak yaratıcılığınızı bastırabilir.
6. Konfor alanınızın dışına çıkın.
İnsanlar sık sık rutinlerine yakalanırlar ve hayatta yeni şeyler denemekte tereddüt eder.
7. Stressiz kalın ve hayatın tadını çıkarın.
Başarısızlıklarınız hakkında kendinizi aşağı çekmek veya stresli olmak iyi bir fikir değildir.
"İnovasyona genellikle karmaşık tanımlar verilir. Basit olanı tercih ediyoruz: 'İşe Yarayan Yeni Fikirler.”

Geoff Mulgan, Ulusal Bilim Teknolojisi ve Sanatları Bağışı İcra Kurulu Başkanı



Aktiviteler





Aktiviteler 1 

1. Yaratıcılığınızı geliştirmek için yapmanız gereken ……

a) kendinizi arkadaşlarınızla kuşatın

b) korkunuzu dinleyin

c) başkalarına güvenin

d) konfor alanınızın dışına çıkın

e) Stresteli olun

2. Mevcut ortamın ve fırsatların farkında olmak için ….

a) çevrenize dikkat edin.

b) klişe olun

b) öğretmen olun

c) sosyal olmayın

e) diğer şehirleri ziyaret edin





Aktivite2 

Yeterli Paranız, fırsatlarınız, yardımlarınız, bilginiz vb.

1. Olsaydı şöyle yapardım dediğiniz şeyler:



Değerlendirme

o " Öğrendiğim ilginç bir şey..."

" Yararlı olacak bir şey..."

" Öğrenmem/okumam/düşünmem gereken bir şey...."

" Bu atölyeden aklıma gelen fikir / bir sonraki adım..."

" İlham verici bulduğum bir şey..."
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Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi platformlardan ve/veya YouTube'dan erişilmiştir ve herhangi bir 

telif hakkını ihlal etme niyeti olmadan adil kullanım yasaları içinde uygulanmıştır. Telif hakları ihlal edildiğini 

düşünüyorsanız, konuyu onarıcı bir adaletle çözmek için lütfen https://act-positive.eu/ üzerinden bizimle 

iletişime geçiniz. 

https://act-positive.eu/

