NAUDOJIMOSI GIDAS
PROJEKTO SANTRAUKA
SEDETT – Social Enterprise Development Education and Training Tools (liet. Socialinio verslo imonių
švietimo ir mokymosi priemonės) yra Europos Sąjungos projektas, finansuojamas pagal Erasmus+
strateginės partnerystės programą. Programos tikslai:
•

Parengti įrankį, kurio pagalba socialinio verslo įmonių specialistai galėtų įvertinti savo

organizacinę plėtrą.
•

Sukurti mokymosi medžiagą mokytojams ir instruktoriams, vykdant interaktyvius užsiėmimus,

skirtus socialinio verslo įmonių plėtrai.
•

Mokytojams, instruktoriams ir kitiems asmenims pateikti pavyzdžių, tam, kad pasinaudoję kitų

teigiama patirtimi vystytų socialinio verslo įmonių plėtrą.

PAJĖGUMŲ (ĮSI)VERTINIMO ĮRANKIS
Ar jus domina, kaip socialinio verslo įmonės galėtų įsivertinti savo organizacinės plėtros poreikius?
Jeigu taip, peržvelkite SEDETT sukurtus įrankius:
•

Socialinio verslo įmonių pajėgumo vertinimo priemonė (SECAT)

•

"SECAT" rekomendacijų rinkinys, skirtas praktiniam naudojimui ir rezultatų analizei

Norėdami sužinoti daugiau, SPAUSKITE ČIA
MOKYMOSI IŠTEKLIAI
Ar esate susidomėję socialiniu verslu ir jo vystymu? Jeigu taip, skaitykite SEDETT mokymosi medžiagą,
kuri apima tokias dalis:
•

Socialinis verslas, verslo koncepcija, formos ir jo valdymas.

•

Lyderystė, žmogiškieji ištekliai ir operacinis valdymas socialinio verslo įmonėje

•

Finansai, pajamų generavimas, tinklų kūrimas ir pajėgumų įsivertinimas

Norėdami sužinoti daugiau, SPAUSKITE ČIA
KŪRYBINIO MOKYMOSI PATIRTYS
Ar jus domina, kaip kūrybinio mokymosi patirtys galėtų tapti priemone vykdant socialinio verslo įmonių
plėtrą? Jeigu taip, skaitykite, kaip SEDETT projekto metu to buvo pasiekta.
•

Kūrybinio mokymosi patirčių sistema įgūdžiams tobulinti

Norėdami sužinoti daugiau, SPAUSKITE ČIA

PAJĖGUMŲ (ĮSI)VERTINIMO ĮRANKIS
SECAT - Socialinio verslo įmonių pajėgumų (įsi)vertinimo įrankis (SVĮKĮĮ)
SANTRAUKA
SECAT medžiaga yra pateikiama dvejuose dokumentuose:

(i)

SEDETT – SECAT naudojimosi vadovas ir (ii) SECAT struktūra

SECAT yra interaktyvi sistema, skirta socialinio verslo įmonių specialistams, norint kurti savo
organizacijos esamų arba norimų organizacinių pajėgumų profilį.
SECAT yra sudaryta iš aštuonių pagrindinių veiksnių, kuriuos atsispindi jų sudedamosios dalys bei
savybės, sudarančių šį pajėgumų įsivertinimo įrankį:
•

strateginė kryptis

valdymo ir operacinis kontekstas

•

lyderystė

finansų valdymas

•

pajamos/įplaukos

bendradarbiavimo tinklai

•

vadovavimas

žmogiškieji ištekliai

SECAT pagrindinių veiksnių poveikis socialinio verslo įmonėje sudaro salygas organizacinių profilių
plėtrai (profiliai A, B arba C). Tokiu būdų specialistai galį įsivertinti dabartinį įmonės pajėgumo lygį bei
prognozuoti papildomą įmonės plėtrą, reikalingą norint pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Siekiant padėti specialistams naudoti SECAT modelį, buvo sukurtas failas, kuriame pateikiamos įrankio
naudojimo gairės ir gautų rezultatų aiškinimo būdai. SECAT naudojimosi vadovas pateikia atsakymus
į klausimus:
Kas yra SECAT…Kodėl SECAT turėtų būti naudojamas…ir…..Kaip naudoti SECAT…

Norėdami daugiau sužinoti apie SECAT naudojima ir patį SECAT…
SPAUSKITE ČIA

MOKYMOSI IŠTEKLIAI
SEDETT kursų medžiaga socialinio verslo įmonių plėtrai vykdyti
SANTRAUKA
SEDETT mokymosi ištekliai apima tris mokymosi modulius, iš kurių kiekvienas turi rašytinį modulio
tekstą ir paskaitos pavyzdį, parengtą pagal modulio tekstą. Trys moduliai:
•

Socialinio verslo įmonės, jų idėjos, formos ir vadovavimas

(Modulis 1)

•

Lyderystė, žmogiškieji ištekliai ir operacinis valdymas socialinio verslo įmonėje

(Modulis 2)

•

Finansai, pajamos/įplaukos, bendradarbiavimo tinkle kūrimas, ir įmonės pajėgumų įvertinimas

(Modulis 3)
Kiekvieno modulio tekstas yra struktūruotas, nurodantis kiekvieno modulio medžiagos poskyrius,
modulio tikslus ir požiūrį, kuriant šią modulių medžiagą.
Modulių tekstuose pagrindinė rašytinė medžiaga atspindi realią socialinio verslo įmonių, dalivavusių
SEDETT projekte, patirtį.
Mokytojai ir instruktoriai gali naudoti informaciją, esančią modulių tekstuose, bei sukurti mokymosi
patirtį, atitinkančią besimokančiojo lygį ir numatomą mokymų pobūdį.
Taip pat įrankyje yra dokumentų, kuriuose pateikiamos projektų atvejų analizės, socialinio verslo įmonių
apibėžimai, verslo modelių įgyvendinimas ir kai kurių šalių specifinė informacija apie socialinio verslo
įmonių valdymą. Rašytinė medžiaga yra papildyta trumpais video filmukais, kuriuose patirtimi dalinasi
socialinio verslo įmonių specialistai, dalyvaujantys SEDETT projekte. Ši mokymosi medžiaga gali būti
naudojama siekiant patobulinti kursų mokymosi medžiagą ir vykdant realaus atvejo studijos analizę.
Medžiaga yra dokumentuose, kurie vadinasi:
•

Medžiaga, kuriuoje pateikiama atvejų analizė ir

•

Trumpi video

Norėdami sužinoti daugiau, SPAUSKITE ČIA…

KŪRYBINIO MOKYMOSI PATIRTYS
SEDETT KŪRYBINIŲ UŽSIĖMIMŲ STRUKTŪRA

SANTRAUKA
Medžiaga deranti su SEDETT kūrybinio mokymosi struktūra yra pateikiama dvejuose dokumentuose,
kurie vadinasi,
(i)

Kūrybinių veiklų modelis ir (ii) Kūrybinės veiklos įrankiai

Pateiktoje medžiagoje išdėstyta teorinė medžiaga, atspindinti SEDETT projekto partnerių patirtį, skirta
kūrybinio mokymosi planų kūrimui, kurių pagalba yra vystomi tobulintini socialinio verslo įmonių įgūdžiai.
Pavyzdžius, kaip projekto SEDETT dalyviams pavyko įvykdyti užduotis naudojantis kūrybinio mokymosi
įrankiu, galite pamatyti dokumente pavadinimu (iii) Video.
Kūrybiškų veiklų modulis sudarytas iš tokių poskyrių:
(i) Įvadas, (ii) Veiksmo sistema (iii) Struktūruotos sistemos vystymas ir (iv) Tobulintinų įgūdžių
interaktyvi mokymosi sistema
Dokumentas pavadinimu “Kūrybinės veiklos įrankiai” pateikia konkrečius kūrybinio mokymosi
pavyzdžius, kuriuos vartotojas gali panaudoti organizaciniam mokymuisi. Kiekviena mokymosi veikla
yra struktūruota, turinti pavadinimą, mokymosi tikslus, įgyvendinimo planą ir laiko trukmę, bei grįžtamąjį
ryšį ir refleksiją. Taip pat galima rasti papildomus informacijos šaltinius.
Sužinokite daugiau apie tobulintų įgūdžių interaktyvią sistemą
SPAUSKITE ČIA

