
MODÜL ADI: Modül 3: Sosyal Girişimcilikte Kişisel Gelişim 

 

 

Modül İçeriği: Konular 

1. İş İletişim Becerileri  
a İş İletişimin Türleri ve Usülleri  

b. Etkili iletişimin önündeki engeller  

c. Vücut dili, algıları ve ilk izlenimler  

d. Bire bir, ve grup ile iletişim becerileri  

2. Sunum Becerileri  
a. Hazırlık ve Planlama  

b. Hız ve zamanlama da dahil olmak üzere bir sunum yapılandırma  

c. Dinleyicileri tanımak ve dinleyiciyle iletişim  

d. Görsel-işitsel Cihazlar  

e. Performans İlkeleri  

3.. Dijital İletişim   
a. Dijital iletişimin nitelikleri  

b. Dijital iletişimin sağladığı imkanlar ve neden olduğu kısıtlamalar  

c. Dijital iletişimde etik  

4. Ağ Becerileri  
a. Bir etki ağı geliştirmek  

b. Ağ olanaklarını belirlemek  
 

Öğrenme Çıktıları K S A Değerlendirme Öğretim Yöntemleri 

Etkili bir iş iletişiminin farklı yöntemleri ile ilgili farkındalık geliştirir. √   Süreç Değerlendirmesi:  

 İngilizce'de yeniliklere açıklık 

 İngilizce kullanımında güven ve yeterlilik  

 Dil aracılığıyla bilişsel yetenekler geliştirme 

  

Sunum ve yazılı değerlendirme:  

 İş Planının bir video sunumu hazırlamak  

  

E-portföy Yansıması:  

 4. modülde öğrendiklerin bağlamında iş 

planında neleri değiştirmek istersin?  

 

  

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.        Sunum becerilerinde teknikler 

2.        Etkili İletişim Teknikleri 

3.        Bir video podcast tasarlama ve geliştirme 

4.        E-portfolyolar 

5.        Dijital kaynaklar  

  

Yukarıdaki liste, belirli modüller ile değişecek 

 

 

Farklı kişisel ve dijital iletişim ve sunum becerileri uygulamak √   

Dijital iletişimde etik içeriklerini kabullenme   √ 

Ağ oluşturmanın önemini, dolayısıyla ağ oluşturmanın Sosyal 

Girişimcilik üzerindeki etksini değerlendirmek 

  √ 

Mevcut ve dijital teknolojileri kullanarak bir sosyal girişimcilik planı 

kaydetmek ve sunmak 

 √  

Modül Açıklaması: 

Bu modül, öğrencilerin sözlü ve yazılı ( yüz yüze ve dijital) etkin iş 

iletişimi için iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, 

sunum becerileri, dijital iletişim ve ağ becerileri gibi iş iletişiminin 

farklı tip ve yöntemlerinde becerileri geliştirecektir.   

Bu modülün amacı öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmek ve 

öğrencileri, sosyal iş planını iyileştirme ve yansıtlamarına olanak 

sağlamaktır. 

 

Modül ( 5 saati Bağımsız Çalışma olmak üzere ) 20 Ders saati 

içerir    
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