PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Projekt SEDETT (Rozwój przedsiębiorstw społecznych – narzędzia edukacyjne) był finansowany przez
UE w ramach programu partnerstwa strategicznego ERASMUS +.
Cele projektu:

• Stworzenie narzędzia samooceny zdolności dla praktyków, czyli dla przedsiębiorstw społecznych,
aby mogli wykorzystać je do oceny rozwoju swojej organizacji.
• Przygotowanie zasobów edukacyjnych dla nauczycieli i trenerów do wykorzystania podczas
opracowywania interaktywnych materiałów szkoleniowych na temat rozwoju przedsiębiorczości
społecznej.
• Dostarczenie przykładów zasobów edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów i innych osób, aby mogli
wykorzystać je w sposób twórczy w rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.
Dowiedz się więcej ... SEDETT PROJEKT  and PARTNERZY
NARZĘDZIE DO SAMOOCENY ZASOBÓW ROZWOJOWYCH

Czy jesteś praktykiem, który szczególnie interesuje się tym w jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne
mogą ocenić swoje potrzeby w zakresie rozwoju organizacyjnego? Jeśli tak, powinieneś być
zainteresowany projektem SEDETT, ponieważ stworzył on:
• Narzędzie do samooceny umiejętności dla przedsiębiorstwa społecznego (SECAT)
• Zestaw wytycznych SECAT do praktycznego zastosowania i interpretację wyników

Dowiedz się więcej …. KLIKNIJ TUTAJ REZULTAT IO1
ZASOBY EDUKACYJNE

Jesteś edukatorem lub trenerem szczególnie zainteresowanym gospodarką społeczną i jej
rozwojem, jeśli tak, będziesz zainteresowany projektem SEDETT, ponieważ stworzył on zasoby
edukacyjne na temat:
• Przedsiębiorstwo społeczne, jego koncepcje, formy i zarządzanie
• Przywództwo, zasoby ludzkie i zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie społecznym
• Finanse, generowanie przychodów, tworzenie sieci i ocena zdolności rozwojowych
Dowiedz się więcej ... KLIKNIJ TUTAJ REZULTAT IO2
TWÓRCZE DOŚWIADCZANIE NAUKI

Jesteś przedsiębiorcą społecznym lub edukatorem / szkoleniowcem, który szczególnie interesuje się

tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne mogłyby wykorzystać kreatywne podejście do
nauczania, aby wspomóc ich rozwój organizacyjny, jeśli tak, to będziesz zainteresowany projektem
SEDETT, ponieważ stworzył on:
• Ramy kreatywnych doświadczeń edukacyjnych dla rozwoju umiejętności miękkich
Dowiedz się więcej ... KLIKNIJ TUTAJ REZULTAT IO3
NARZĘDZIE DO SAMOOCENY ZDOLNOŚCI ROZWOJOWYCH

Narzędzie do samooceny zdolności przedsiębiorstwa SEDETT (SECAT)
dla
Praktyków
PODSUMOWANIE

Materiał związany z wykorzystaniem narzędzi SECAT przedstawiono w dwóch plikach, a mianowicie:

(i) SEDETT - Wytyczne SECAT dotyczące użytkowania i (ii) Ramy (Wytyczne) SECAT

SECAT to uogólniona, interaktywna struktura (ramy) opracowana dla praktyków w
przedsiębiorstwach społecznych, która ma na celu stworzenie profilu istniejącej lub pożądanej
zdolności organizacyjnej przedsiębiorstwa. .
SECAT określa osiem głównych czynników i związanych z nimi komponentów i funkcji, które tworzą
narzędzie do badania zdolności, tj.
• strategiczny kierunek
zarządzanie kierunkiem i kontekst operacyjny
• przywództwo
zarządzanie finansami przywództwa
• generowanie dochodu
sieci
• nadzór
zarządzanie zasobami ludzkimi

Wykorzystanie SECAT przez kluczowe osoby w przedsiębiorstwie społecznym pozwoli na
opracowanie profili organizacyjnych (profil A, B lub C). W ten sposób osoby kluczowe w
przedsiębiorstwie mogą samodzielnie oceniać swój obecny poziom zdolności organizacyjnej, a także
oceniać wszelkie dodatkowe zmiany wymagane do przeniesienia organizacji do poziomu zdolności
rozwojowej, który chce osiągnąć.
Aby pomóc praktykom w korzystaniu z SECAT, wygenerowano plik zawierający wskazówki dotyczące
jego użycia i interpretację jego wyników. Przewodnik zawiera odpowiedzi na pytania takie jak
Co to jest SECAT ... Dlaczego powinno się go używać ...... i ... Jak korzystać z SECAT
Aby dowiedzieć się więcej i korzystać z Wytycznych i SECAT ...
KLIKNIJ TUTAJ Narzędzia samooceny zdolności rozwojowej

ZASOBY EDUKACYJNE
Materiały szkoleniowe SEDETT dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej
dla
Edukatorów i trenerów
PODSUMOWANIE
Zasoby edukacyjne w projekcie SEDETT mają strukturę złożoną z trzech modułów edukacyjnych, z
których każdy ma pisemny tekst i przykład warsztatów szkoleniowych, które zostały zaczerpnięte z
modułu. Te trzy moduły to: • Przedsiębiorstwo społeczne, jego koncepcje, formy i zarządzanie (moduł 1)
• Przywództwo, zasoby ludzkie i zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie społecznym
(Moduł 2)
• Finanse, generowanie przychodów, tworzenie sieci i ocena zdolności (moduł 3)
Zawartość dla każdego modułu jest skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić indeks ( spis treści)
zawierający każdy podrozdział materiału w module, cele modułu i podejście przyjęte w celu
wygenerowania materiału.
Podstawowy materiał pisemny w modułowych tekstach odzwierciedla rzeczywiste doświadczenia
podmiotów z branży społecznej, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach studiów przypadków
organizacji, które przyczyniły się do projektu SEDETT.
Podstawowy materiał pisemny w każdym z tekstów modułowych może być wykorzystywany przez
nauczycieli i trenerów do kształtowania i tworzenia doświadczeń edukacyjnych, odpowiadających
poziomowi uczącego się i typowi dostarczanego kursu.
Aby dowiedzieć się więcej ... KLIKNIJ TUTAJ – ZASOBY EDUKACYJNE
Istnieją również pliki, które zawierają informacje opisowe dotyczące organizacji będących tematem
studium przypadku, definicje przedsiębiorstw społecznych, modele biznesowe obecnie stosowane i
niektóre informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w poszczególnych
krajach. To opracowanie jest uzupełnione krótkimi wideoklipami z przedsiębiorstwami
społecznymi, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach projektu SEDETT. Te zasoby edukacyjne
mogą być wykorzystane do ulepszenia materiałów szkoleniowych i stworzenia prawdziwych
informacji opartych na studium przypadku. Opracowany materiał bazowy zawarty jest w plikach
zwanych,
• Materiał bazowy zawierający studium przypadku
• Klipy wideo
Aby dowiedzieć się więcej ... KLIKNIJ TUTAJ – ZASOBY EDUKACYJNE

TWÓRCZE DOŚWIADCZANIE NAUKI

Ramy stworzonych w ramach projektu SEDETT doświadczeń kreatywnych
dla
Przedsiębiorców społecznych lub edukatorów / trenerzy
PODSUMOWANIE
Materiał, który powstał w odniesieniu do ram kształcenia kreatywnego w ramach projektu SEDETT
przedstawiono w dwóch plikach, a mianowicie:
(i) Moduł działań kreatywnych i (ii) Narzędzia do działań twórczych
Dostarczone materiały przedstawiają teorie, które wspierają procesy podejmowane przez partnerów
projektu SEDETT w celu stworzenia kreatywnych działań edukacyjnych, dotyczących rozwoju
umiejętności miękkich w organizacjach. Przykłady tego, w jaki sposób partnerzy projektu SEDETT
przeprowadzili twórcze działania edukacyjne, można obejrzeć w pliku o nazwie (iii) Filmy wideo.
Moduł działań kreatywnych składa się z następujących podjednostek, a mianowicie
(i) Wprowadzenie, (ii) Ramy działania, (iii) Opracowanie usystematyzowanych ram oraz (iv)
Interaktywne ramy edukacyjne dotyczące umiejętności miękkich
Plik o nazwie " Narzędzia do działań twórczych " zawiera przykłady rzeczywistego TWÓRCZEGO
DOŚWIADCZANIA NAUKI, które użytkownicy mogą wykorzystać do promowania uczenia się w
organizacji. Każde działanie edukacyjne jest wymienione osobno i przedstawione w sposób
uporządkowany, z tytułem, celami uczenia się, planami i harmonogramami wdrażania, informacjami
zwrotnymi i refleksjami oraz źródłami informacji.
Aby dowiedzieć się więcej i wykorzystać interaktywne ramy edukacyjne dotyczące umiejętności
miękkich
KLIKNIJ TUTAJ ... REZULTAT IO3

