
MODÜL BAŞLIĞI: Modül 1: Sosyal Girişimcilik 

 

 

 

Modül İçeriği: Konular 

1. .Sosyal Girişimcilik Kavramı  

a. Mevcut Sosyal Girişimcilik tanımlarını araştırılması  

b. Sosyal Girişimciliğin çetrefilliğini incelenmesi  

c. Sosyal Girişim nedir?  

i. Sosyal Girişim türleri  

ii. Başarılı Sosyal Girişim örnekleri  

d. Ticari girişimcilik ile sosyal girişimciliğin karşılaştırılması  

2. Sosyal Girişimci  
a. Sosyal Girişimcinin özellikleri ve güdüleri  

b. Yaşayan Sosyal Girişimci örnekleri  

3.. Sosyal Girişimciliğin içeriği  
a. Toplumsal değişimin karmaşası ve bir sosyal girişimin sosyal problemleri nasıl etkileyeceği  

4. Sosyal Girişimcilikte karşılaşılabilecek Zorluklar  
a. Başarıyı ölçme, finansmana erişme, kaynak kullanımı, paydaş beklentilerinin yönetilmesi gibi bir sosyal girişimcinin 

karşılaşabileceği zorlukların incelenmesi 

Öğrenme Çıktıları K S A Değerlendirme Öğretim Yöntemleri 

Sosyal Girişim ve Sosyal Girişimci kavramlarını 

tanımlar. 

√   Süreç Değerlendirmesi:  

 İngilizce'de yeniliklere açıklık 

 İngilizce kullanımında güven ve yeterlilik  

 Dil aracılığıyla bilişsel yetenekler geliştirme 

  

Sunum ve yazılı değerlendirme:  

 Sosyal girişimcilik terimini kendi 

sözcüklerinizle açıklayınız.  

 Kendi topluluğunuzdan/bölgenizden bir 

sosyal girişimcinin profilini yazınız.  

  

E-portföy Yansıması:  

 Sosyal girişimci olma potansiyelini yansıt. 

 

 

Sosyal girişimcilik içeriğine uygun İngilizce konuşma dili, 

okuma ve yazma aktiviteleri, modül ile birleştirilecek; 

Öğrenci ve eğitmen için bütünsel bir öğrnme deneyimi 

oluşturmak adına çeşitli dijital öğrenme stratejileri 

kullanılması pekiştirilecek.  

  

Dil kullanımının tüm ürünleri icra edilecek: sözlü, jest ve 

mimikler, işaret dili, yazılı, görsel, elektronik ve dijital. 

  

Dijital stratejilerle birleştirilmiş tüm öğretme metodlarının 

odak noktaları şunlar olacak şekilde yerleştirilecek: 

 İngilizce aracılığıyla iletişerek ilişkiler 

geliştirmek 

 İngilizce'nin dil yapısını ve içeriğini anlamak 

 İngilizce'yi keşfetmek ve kullanmak  

1.        Sunumlar 

2.        Grup tartışmaları  

3..        Uygulama kılavuzları 

4.        Odak grupları 

5.        Ortam akışları (podcastlar), videolar 

6.        Fotoğraf galerileri  

7.        E-portfolyolar 

8.        Dijital kaynaklar  

9.        Araştırmalar  

10.    Durum çalışmaları 

  

Yukarıdaki liste, belirli modüller ile değişecek 

Ticari girişimcilik ile sosyal girişimciliği karşılaştırır. √   

Toplumsal değişimin karmaşası ve bir sosyal girişimin 

sosyal problemleri nasıl etkileyeceğini açıklar. 

  

 √  

Başarıyı ölçme, finansmana erişme, kaynak kullanımı, 

paydaş beklentilerinin yönetilmesi gibi bir sosyal 

girişimcinin karşılaşabileceği zorlukların inceler. 

  

 √  

Paydaşların beklentilerine hitap etmenin karmaşık 

doğasını ve paydaşlarla işbirliğinin önemini tartışır. 

  √ 

Dünya genelinden çeşitli vaka çalışmalarını keşfederek 

sosyal girişimcilerin vizyonunu değerlendirir. 

  √   

Modül Açıklaması: 

Bu modül müfredatın temelini oluşturmaktadır. Bu modülün 

sonunda, öğrenciler sosyal girişimcilik kavramını tanımlayabilecek 

ve ticari girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farkları ve 

benzerlikleri açıklayabilecekler. Öğrenciler sosyal girişimcinin kim 

olduğunun ve sosyal girişimciliğin bazı örneklerinin farkında 

olacaktır. Ayrıca, öğrenciler toplumsal değişim ve bir sosyal 

girişimcinin sosyal problemlere nasıl eğildiği bağlamında bir bakış 

açısı geliştirecektir. Öğrenciler sosyal girişimcilerin karşılaştıkları 

zorlukları inceleme yeteneğine sahip olacaktır. Modül ( 5 saati 

Bağımsız Çalışma olmak üzere ) 20 Ders saati içerir 

 


