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Name of the HEI Oranim Academic College for Education 

Name of the course:  Social - educational Innovative entrepreneurship 

Level (Professional 

certificate, Bachelor, 

Master, Doctorate)  

BA  

Number of ECTS credits 2 

Type of degree (from 1 

HEI, Multiple degree, joint 

degree)  

 

What content related to 

the project’s activities that 

has been integrated into 

this course?  

• Basic concepts in Entrepreneurship and innovation: 

mapping needs, Problem tree,  

• Collaborations and partnerships with stakeholders  

• Mapping assets and understanding the field of 

action (society, community, school), 

• Design thinking  

• Canvas model & logical model 

• Marketing and target audience 

• Pitch 

Number of student 

enrolled per year  

100 

Short brief the Aims of 

the Course?  

1. Training teachers-to-be as active and leading actors 

in their social and educational environment 

2. providing knowledge, skills and tools in innovation 

and entrepreneurship field 

3. Understanding the social and educational arena and 

how to buils partnerships and collaborations 

What are the learning 

Products for the 

Students? 

At the end of the course, the students will be able to:  

1. Understand the different sectors in which social-

educational activity takes place. 

2. Identify needs in the social environment where the 

students live and work. 

3. Think originally and innovatively, and come up with 

relevant and sustainable initiatives. 

4.  Develop a basic program for an initiative, based on 

vision, aims and goals. 

5. Develop relevant partnerships in their work arena, to 

promote their vision 

Meeting no. 

 

 

1 Public, business and third (social) sectors in Israel 

2 Entrepreneurship, innovation, creativity and originality  

3 Defining problems 
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4 Decision  making process: from identifying the problem 

to the right solution 

5 Dealing with challenges 

6 Stakeholders – mapping and asset evaluation 

7 Building multi-sectorial partnerships 

8 Inspiration – meeting with an entrepreneur  

9 Presentations 

10  
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