
MODÜL BAŞLIĞI: Modül 2: Sosyal İş Planı 
 

 

Modül İçeriği: Konular 

1.  Sosyal İş Fikri Geliştirmek  

a. Yeni bir sosyal fırsat belirlemek / varolan bir sosyal girişimi geliştirmek için fikir üretme tekniklerini kullanmak.  
2. Bir sosyal iş planı hazırlamak  
a. İdari Özet  

b. Organizasyon Planı  
i. İş için Sosyal Hedef Tanımı taslağı çıkarmak  

ii. İşin hukuki yapısını belirlemek  

iii. İşin yönetim yapısının ( roller ve sorumluluklar ) taslağını çıkarmak  

iv. ürünleri, hizmetleri, aktiviteleri tanımlamak  

v. Kilit paydaşların tanımlanması  
c. Ortam Planı  
i. PEST analiz aracını kullanarak ortamı analiz etmek  
d. Pazarlama Planı  
i. Müşterileri / kullanıcıları tanımlamak ve betimlemek.ii. Marka sunumuiii. Müşterilerin / kullanıcıların sosyal iş hakkında farkındalığını nasıl arttırılacağını tasarlamak  

iv. Fiyatlandırma stratejisini tasarlamak  
e. İşlevsel Plan  
i. Anahtar tedarikçileri belirlemek  

ii. Konum ve işletme bilgilerini tasarlamak  

iii. Gerekli anahtar ekipman tanımlamak  

iv. Beceri, bilgi ve eğitim gereksinimleri gibi gerekli kadroyu özetlemek  
f. Finansal Plan  
i. İş ile ilgili ana maliyeti tespit etmek.ii. Sunulan finansal metodların taslağını çıkarmakiii. Mevcut bütçe varsayımları (gelir ve giderler)  

g. Risk Analizi ve Çıkış Stratejisi 

Öğrenme Çıktıları K S A Değerlendirme Öğretim Yöntemleri 

Fikir yaratma stratejilerini uygular.  

Yeni bir sosyal fırsat tanımlar / Varolan bir sosyal girişimi geliştirir.  

 

 √  Süreç Değerlendirmesi:  

 İngilizce'de yeniliklere açıklık 

 İngilizce kullanımında güven ve yeterlilik  

 Dil aracılığıyla bilişsel yetenekler geliştirme 

  

Sunum ve yazılı değerlendirme:  

 Sosyal İş Planı Tanımlama (çevrimiçi şablon)  

  

E-portföy Yansıması:  

 Sosyal girişimci olma potansiyelini yansıtma 

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 

Kapsamlı dijital iş planı geliştirir.  √  

Bir iş planı geliştirmek için gerekli yapı ve ayrıntıları tanımlar ve 

açıklar. 

√   

Sosyal girişim oluşturmaya cesaret edebilecek bilgi ve anlayış 

geliştirir. 

√   

Bir sosyal girişimin risklerini analiz eder. √   

Modül Açıklaması: 

Bu modül öğrencilerin,daha önceki müfredatta da yer alan, 

yeni sosyal girişim kavramı / işi geliştirmelerine olanak 

sağlar. Daha sonra, öğrenciler, modülün sarmal yapıda 

geliştirilmesi dolayısıyla, bir sonraki modülün gelişimini bu 

modülün çıktıları üzerine kurabilirler.  

Bu modülün amacı,öğrencileri sosyal girişimlerde, bir 

girişim oluşturma süreci ile ilgili haberdar etmektir. Modül, 

öğrencilere süreçve bir sosyal girişim iş planı yazmak, 

araştırmak, tasarlamak için gerekli sistem hakkında faydacı 

bir anlayış aşılar. Modülün sonunda, öğrenciler çevrimiçi 

şablonda 6 ana alana hitap eden basit bir iş planı 

üretecekler.  

Modül ( 5 saati Bağımsız Çalışma olmak üzere ) 20 Ders 

saati içerir   
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Bir iş planının temel unsurlarının ( organizasyon, ortam, işletme, mali 

plan, risk analizi ve çıkış stratejisi) önemini bilir. 

  √   


