
Dragi cititori,
2022 pare să fie un an interesant pentru proiectul SAGA -
Antreprenoriat Social și Gastronomic pentru Europa goală.
Lucrarea din culise devine vizibilă în curând, iar unele evenimente
- sperăm în persoană - urmează! De aceea, consorțiul nostru
european așteaptă cu nerăbdare să vă împărtășească cele mai
recente actualizări!
 
Dacă doriți să aflați mai multe despre proiectul nostru, vizitați site-ul
nostru web sau urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook a
proiectului.
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MODULELE SAGA
SAGA oferă un program de învățare adaptat nevoilor adulților din
zonele rurale care reprezintă așa-numita „Europa goală” și le oferă
acestora o formare de calitate care le permite să dobândească
abilități și competențe pentru a înființa o întreprindere socială
(colaborativă). Programul de instruire - care va fi disponibil în curând -
este compus din 4 Module de formare și 18 unități, dezvoltate în cadrul
abordării flexibile de învățare „thin-slicing”.

Inspirație pentru antreprenoriatul social - acest modul oferă
instrumente pentru a obține inspirație pentru o întreprindere socială
- învață să identifice noi oportunități de antreprenoriat social în
zona ta, învață cum să faci o analiză de piață și să identifici
oportunități pentru dezvoltarea activității personale, profesionale
sau sociale de afaceri.
Sfidându-ți afacerea socială - Aflați cum să creați un model de
afaceri și subiecte conexe, cum ar fi marketingul, folosind modelul
Business Canvas. În plus, unitățile din acest modul se
concentrează pe aspecte esențiale ale întreprinderilor sociale, cum
ar fi legislația națională, finanțarea și abilitățile de marketing
Competențe funcționale - acest modul are scopul de a preda
abilități și tehnici funcționale de lucru care să fie aplicate în mediul
de lucru de zi cu zi, cum ar fi abilitățile organizaționale, cooperarea
cu alți actori, managementul proiectelor, auto-managementul și
managementul riscurilor.
Competențe sociale - cu accent deosebit pe co-creare, probleme
sociale și leadership, prin unitățile acestui modul vei fi instruit în
abilități sociale pentru a învăța să identifici cunoștințele și atitudinile
în tine și în ceilalți care vor fi relevante pentru implementarea
afacerii tale sociale.
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CE URMEAZĂ?
Evenimentele Naționale Multiplicatoare în cadrul instruirii SAGA vor fi
organizate în lunile următoare de parteneriat în Bulgaria, Ungaria,
Olanda, România și Spania. Pentru mai multe informații contactați
partenerul local de referință!

"Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută

a informațiilor conținute în aceasta."

Ești deja interesat să verifici platforma și să faci parte din programul
de învățare mixtă SAGA pentru a lansa o întreprindere socială
durabilă? Rămâi pe Facebook pentru cele mai recente știri!

Fiecare unitate este structurată în același mod. După ce oferă o
imagine de ansamblu despre ceea ce poate fi învățat, un studiu de
caz ajută la înțelegerea mediului de învățare, care este detaliat în
continuare în Lecție. În afară de asta, „elevii” sunt susținuți de o
colecție de definiții, exerciții, sfaturi și sugestii și referințe
suplimentare. Cele mai multe dintre studiile de caz sunt exemple reale
colectate de Parteneriat. (Poți citi mai detaliat despre unele dintre ele
în buletinul nostru informativ numărul 1!)

http://www.bbbfarming.net/en/portada

