
 

 

1.Giriş 

SET2CLIL Müfredatı, İçerik ve Dil Bağlantılı Öğrenme (CLIL) yöntemini uygulayarak Sosyal 

Girişimcilik (SE), İngiliz Dili ve Dijital becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.Müfredat, 

öğrenci ve eğiticilerin ana çapraz beceriler kazanmasına fırsat sağlamakla birlikte, sosyal 

girişimcilik hakkında farklı seviyede hazırbulunuşlıkları olan öğrencilere farklı içeriklerle 

uygulanabilir.Müfredat; günlük İngilizce konuşma dili, okuma ve yazma becerileri ve çeşitli 

diijital kaynaklar aracılığıyla konu-tabanlı hedef dil terminolojisi kullanarak öğrencilerin sosyal 

girişimcilik temel becerilerini farklı perspektiflerden geliştirmelerini sağlayacak. 

  

1.1Açıklama 

Müfredat modülleri farklı ulusal bağlamlardan ve hem kentsel hem de kırsal ortamlardan 

öğrencilere, eğitmenler tarafından öğretilmesi için tasarlanmıştır.Sosyal girişimciliğe hevesli 

kişiler, yeni oluşan sosyal girişimciler, mevcut sosyal girişimler ve sosyal girişimcilik sektöründe 

çalışanlar da dahil olmak üzere tüm farklı hazırbulunuşluktaki öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere tasarlanmıştır.  

  

Eğitimci ve öğrenci için bütünsel bir öğrenme deneyimi oluşturmak adına çeşitli dijital öğrenme 

stratejileri de takviye edilen sosyal girişimcilik, İngiliz konuşma dili, okuma ve yazma faaliyetleri 

her modülün içine entegre edilmiştir.  

  

Eğitimci ve öğrenci onlara dil kullanımındaki tüm ürünleri (sözlü, jest, işaret dili, yazılı, görsel, 

elektronik ve dijital) uygulama fırsatı sağlayacak öğretim yöntemlerini deneyimleyecekler. Dijital 

stratejiler içeren metodolojilerin öğretimi İngiliz dili aracılığıyla iletişimsel ilişki geliştirme odağı 

yerleştirecek; İngilizce'nin dil yapısı ve içeriğini anlamak ve İngiliz dilini keşfetmek ve 

kullanmak. 

  

Süreç değerlendirmesi ve yansıma faaliyetleri her modülde kullanılan, önceki modül 

öğrenmelerini pekiştirme ve yansıtmak için öğrencilere zaman veren modüllerde ortak bir 

özelliktir.Bu, öğrencilerin bilgi, beceri ve sosyal girişimciliğe yönelik tutum ve sosyal girişimci 

olma potansiyellerini yansıtmak için fırsat verir. 



  

Müfredat sonunda öğrenciler her modül bitimindeki öğrenmelerini ve öğrenmelerinin 

yansımalarını belgeleyen bir e-portfolyo (öğrenci dosyası) tamamlamış olacaklar. Öğrenciler bu 

müfredat sonunda farklı çeşitli iletişim araçları ve dijital araçlarla sunacakları kapsamlı br sosyal 

iş planı hazırlamak için bilgi ve beceri geliştirmiş olacaklar. 

  

2.0 Öğrenme Çıktıları 

Program başarılı bir şekilde tamamlandığında öğrenciler: 

  

Bilgi 

 Sosyal Girişimcilik hakkında bilgi ve anlayış sahibi olur, Sosyal Girişimciliğin 

doğası ve sosyal sorunlara nasıl uygulanacağı hakkında bu bilgilerini kanıtlar 

 Sosyal Girişimciliğin karmaşık yapısını ve sosyal girişimcilerin karşılaştıkları 

sorunları bilir. 

 İngiliz Dilinde yetkinlik kazanır; İngilizcenin yapısını ve içeğirini anlar; Avrupa 

Dil Çerçevesi seviyesine göre A2 ve A2+ seviyesinde İngilizce kullanır ve keşfeder. 

Beceriler 

 Bir sosyal girişimci olmak için kendi yansımasını ve potansiyeli hakkında öz-

değerlendirmesini yapar. 

 Kapsamlı bir sosyal iş planını, yeni bir girişim oluşturma sürecine göre bir sosyal 

iş fikri geliştirmek için kullanır. 

 Çeşitli farklı dijital araçların aracılığıyla hem yazılı hem de sözel güçlü iletişim ve 

örgütlenim kurar.  

  

Yeterlilik 

 Mesleki uygulamalarında gelişmiş formal iletişim becerilerini kullanarak Sosyal 

Girişimciliğin ilgili ilke ve teorilerini uygular.   

 Kendi bilgi, beceri ve tutumlarının etkisini sürekli eleştirel olarak gözden geçirir 

ve yansıtır.  

  

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir.Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır 
ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. 

  


