GHID PENTRU UTILIZATORI
SUMARUL PROIECTULUI
Proiectul SEDETT (Social Enterprise Development Education and Training Tools) a fost finanțat de
către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, parteneriate strategice.
Obiectivele proiectului sunt:
•
•

•

Realizarea unui instrument de auto-evaluare pentru practicienii din cadrul
întreprinderilor sociale pentru evaluarea dezvoltării instituționale.
Realizarea unor resurse de învățare pentru profesori și formatori care să fie folosite
în dezvoltarea unor material educaționale interactive pe tematica dezvoltării
întreprinderilor sociale.
Oferirea unor exemple de resurse pentru profesori și formatori ce conțin metode
creative și experiențiale pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale.

Aflați mai multe … AICI

INSTRUMENT DE AUTO-EVALUARE A CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIONALE
Ești un practician cu interese special pentru cum ar putea întreprinderile sociale să-și evalueze
nevoile organizaționale de dezvoltare? Dacă da, atunci proiectul SEDETT ar putea să te intereseze
pentru:
•
•

Instrumentul de Evaluarea a Capacității Întreprinderilor Sociale (SECAT)
Ghidul de utilizare SECAT și interpretarea rezultatelor

Află mai multe… AICI

RESURSE EDUCAȚIONALE
Ești un profesor

sau formator cu interese speciale pentru întreprinderea social și dezvoltarea

sa? Dacă da, atunci proiectul SEDETT ar putea să te intereseze pentru:
•
•
•

Module de învățare despre întreprinderea socială: concepte, forme, guvernanță
Module de învățare despre Leadership, resurse umane și managementul
operaționale în întreprinderile sociale
Module de învățare despre finanțe, generarea veniturilor, rețele și evaluarea
capacității instituționale

Află mai multe… AICI

EXPERIENȚE CREATIVE DE ÎNVĂȚARE
Ești un antreprenor

social sau un profesor/formator cu interese speciale pentru cum ar

putea întreprinderea social să folosească experiențele creative de învățare pentru a ajuta la

dezvoltarea întreprinderii sociale și formarea abilității de antreprenoriat social? Dacă da, atunci
proiectul SEDETT ar putea să te intereseze pentru:
•

Modelul experiențelor creative
competențelor transversale

de

învățare

pentru

dezvoltarea

Află mai multe… AICI

INSTRUMENTUL DE AUTO-EVALUARE A CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIONALE
Instrumentul SEDETT de evaluare a capacității întreprinderilor sociale (SECAT)
pentru

Practicieni
SUMAR
Materialul care prezintă folosirea instrumentului SECAT este structurat în două fișiere:
(i)

SEDETT – SECAT Ghid pentru utilizatori și (ii) Modelul SECAT

SECAT este un model generalizat interactive, dezvoltat pentru practicienii din întreprinderile sociale
pentru a crea un profil al capacității existente sau dorite în organizațiile din care aceștia fac parte.
SECAT se bazează pe opt factori principali, fiecare dintre aceștia cu particularitățile și caracteristicile
sale:
•
•
•
•

direcție strategică
leadership
generarea veniturilor
guvernanță

management și context operațional
management financiar
rețele
resurse umane

Utilizarea SECAT de către actorii cheie din întreprinderile sociale va ajuta organizațiile să-și dezvolte
un profil organizațional (de tip A, B sau C). În acest fel, practicienii pot auto-evalua nivelul capacității
instituționale actuale și pot afla informații utile despre dezvoltarea în viitor a organizației.
În sprijinul practicienilor de a folosi SECAT, este pus la dispoziție un fișier ce prezintă regulile de
aplicare și interpretarea rezultatelor. Ghidul oferă răspunsuri la întrebări precum:
Ce este SECAT…. De ce ar trebui folosit …… și … Cum să folosiți SECAT
Pentru a afla mai multe despre Ghidul de utilizare și instrumentul SECAT …
CLICK AICI

RESURSE DE ÎNVĂȚARE
Resursele de învățare SEDETT pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Sociale
pentru

Profesori și Formatori
SUMAR
Resursele de învățare SEDETT sunt structurate în trei module de învățare care sunt prezentate în
formatul unui modul text și un exemplu de atelier de lucru alcătuit pe baza modulului text. Cele
trei module sunt:•
•
•

Întreprinderea socială, concepte, forme și guvernanță
(Modul 1)
Leadership, resurse umane și management în context operațional (Modul 2)
Finanțe, generarea veniturilor, rețele și evaluarea capacității instituționale
(Modul 3)

Conținutul fiecărui modul este structurat pentru a oferi un index ce prezintă fiecare sub-capitol al
materialului, obiectivele de învățare și abordarea folosită în generarea materialului de învățare.
Aspectele esențiale din materialul modul text reflectă experiențele reale ale întreprinderile sociale
studiate ce au constituit studii de caz pentru proiectul SEDETT.
Conținuturile incluse în fiecare modul text pot fi folosite de către profesori și formatori pentru
realizarea unor lecții/ateliere/seminarii de formare care să fie adaptate nivelului formabililor cu care
lucrează și tipului de educație oferit.
Pentru a afla mai multe….CLICK AICI
De asemenea, puteți găsi fișiere separate ce conțin informații descriptive despre studiile de caz
folosite, definiții ale întreprinderilor sociale din țările participante la proiect, modele de afaceri și
particularități de guvernanță specifice fiecărei țări. Aceste materiale scrise sunt îmbogățite cu
videoclipuri scurte ale reprezentaților întreprinderilor sociale ce au fost intervievați în cadrul
proiectului SEDETT. Aceste resurse de învățare pot fi folosite pentru a îmbogăți materialul scris cu
exemple concrete, din studii de caz reale. Materialele sunt incluse în fișierele
•
•

Studii de caz și
Videoclipuri

Pentru a afla mai multe… CLICK AICI

EXPERIENȚE CREATIVE DE ÎNVĂȚARE
Modelul SEDETT pentru Activități Creative
pentru

Antreprenori sociali, profesori și formatori
SUMAR
Materialul a fost structurat în două fișiere:
(i)

Modulul Activități Creative și (ii) Instrumente pentru Activități Creative

Materialul oferă un set de teorii de suport folosite în cadrul proiectului SEDETT de către parteneri
pentru a genera o serie de activități creative care se adresează formării de competențe transversale,
legate de antreprenoriatul social. Exemple despre felul în care partenerii implicați în proiect au
implementat aceste activități pot fi urmărite în fișierul (iii) Videoclipuri.
Modulul de activități creative este structurat în mai multe sub-unități:
(i)

Introducere, (ii) Un model de acțiune, (iii) Dezvoltarea unui model structurat (iv) Un
model interactiv educațional pentru dezvoltarea competențelor transversale

Fișierul ‘instrumente pentru activități creative’ oferă exemple ale unor experiențe de învățare
creativă pe care utilizatorii le pot folosi pentru a promova învățarea organizațională și dezvoltarea de
competențe. Fiecare activitate este prezentată separat, într-o manieră structurată: titlu, obiective de
învățare, planul de implementare, timpul și resursele alocate, feed-back și reflectare, resurse
suplimentare de informare și dezvoltare.
Pentru a afla mai multe despre cum puteți folosi modelul interactiv pentru dezvoltarea
competențelor specifice antreprenoriatului social
CLICK AICI

