
MODÜL ADI: Modül 4: Sosyal Girişimler için Destek ve Başarı Değerlendirmesi  

 

 

 

Modül İçeriği: Konular 

1.  Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçme 

a.  Sosyal etkiyi değerlendirme araçları uygulamak 

2.  İnceleme: AB ve Ulusal Politikanın Sosyal Girişimcilikle İlişkisi 

a. AB Sosyal iş girişimi,  

b. Horizon 2020.  

c. Sosyal yenilikler için destek,  

d. sosyal girişimcilik için Erasmus + fırsatları  

e. Sosyal girişim ile ilgili ulusal politika  

3.  Ulusal Sosyal Girişim Destekleri Araştırma 
a. Eğitim destekleri, Mentorluk programları, Ağ fırsatlarının koşullarını ve en iyi uygulamaya ulaşma yöntemlerini araştırma  

Operasyonel ve stratejik destekler, Sosyal Girişim çarkları ve ticari kuluçka merkezleri, Finansal destekler( hibeler, krediler, hisse senetleri, mikrofinans 

vb.) 

4.  Sosyal Finans 
a. Sosyal girişimcinin fon erişiminde karşılaşabileceği zorlukları inceleme  

b. Sosyal finans tanımlama  

c. Sosyal finans desteklerinin kullanılabilirliğini keşfetme  

  
 

Öğrenme Çıktıları K S A Değerlendirme Öğretim Yöntemleri 

Sosyal Etki ve Başarı Ölçütlerini uygular.  √  Süreç Değerlendirmesi:  

 İngilizce'de yeniliklere açıklık 

 İngilizce kullanımında güven ve yeterlilik  

 Dil aracılığıyla bilişsel yetenekler geliştirme 

  

Sunum ve yazılı değerlendirme:  

 Sosyal İş Planı: Sosyal işinin sosyal etkisini 

-her bir sosyal iş planı uyarınca- nasıl 

değerlendiriyorsun?  

 Sosyal işletmen için erişebileceğin 3 kaynak 

belirle ( 1 finansal & 2 finansal olmayan) ve 

işletmenin bu desteklerden nasıl yarar 

sağlayacağını açıkla.  

  

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.        Sosyal Etkilerin Değerlendirilmesi  

4.        Sosyal etki değerlendirme araçları  

3.        Sosyal Girişimcilik, AB ve Ulusal Politikası Veri tabanları 

4.        E-portfolyolar 

5.        Dijital kaynaklar 

6.        Vaka çalışmaları ve sosyal finans  

  

Yukarıdaki liste, belirli modüller ile değişecek 

AB'de mevcut finansal destek türlerini keşfeder ve inceler. √   

Avrupa'da konumlanan öğrencilerin eğitim, rehberlik ve ağ 

desteklerini karşılaştırır. 

√   

Sosyal finans kavramını tanımlar. √   

Sosyal girişimcilik eğitimi, rehberlik, ağ ve mali desteklerin erişimin 

önemini ve faydalarını değerlendirir 

  √ 

Fon erişiminde sosyal girişimcinin karşılaşabileceği zorlukları 

farkında olur. 

  √   

Modül Açıklaması: 

Bu modül, müfredattaki ilk üç modülün dayanak noktasıdır ve 

öğrencilerin modül içeriğinin pratik uygulamalar yoluyla sosyal 

işletme planı geliştirmelerini sağlar. Bu modül, öğrencilerin etkilerini 

ve ölçüm araçlarını, ve sosyal girişimlerinde bunları nasıl 

kullanacaklarına aşına olmalarını amaçlar. Öğrenciler, AB sosyal 

işletme politikalarına aşina olacak ve eğitim, rehberlik, ağ, 

operasyonel ve stratejik ve finansal destekleri destekleyecekler. 

Ayrıca, kendi ülkelerinde ve ortamlarında böyle bir politika ve ulusal 

düzey hakkında bilgilendirilmiş olacaklar. Modül öğrenenlerin farklı 

ulusal / bölgesel bağlamlarda yerleştirilen bir odak ve bir ulusal 

düzeyde erişimi olabilir destekler değişimini sağlamaktadır.  

Modül ( 5 saatBağımsız Çalışma olmak üzere ) 20 Ders saati içerir  

  


