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1. Introducere 
Tendința de depopulare rurală cu care se confruntă multe țări și regiuni europene generează zone 
considerate "Europa goală", care se confruntă cu provocări demografice și economice specifice și 
conexe și cu o lipsă de servicii publice. În același timp, aceste teritorii au un bogat patrimoniu culinar, 
gastronomic și/sau de producție alimentară, care, în același timp, pot genera oportunități. 

SAGA contribuie la reducerea inegalităților, la asigurarea redresării economice și a unei creșteri 
incluzive și durabile pe termen lung prin intermediul unei abordări de co-creare și colaborare, prin 
implicarea tuturor părților interesate relevante, prin dezvoltarea și validarea unui program de formare 
pentru populațiile care trăiesc în "Europa goală", dar care, în același timp, au un bogat patrimoniu 
culinar și/sau producție alimentară. Proiectul dezvoltă și evaluează un program de formare inovator 
pentru cei care locuiesc în aceste tipuri de zone rurale, abordând problemele presante ale acestora, 
cum ar fi șomajul și revitalizarea economică și socială, oferindu-le cunoștințele, competențele și 
abilitățile necesare pentru a dezvolta întreprinderi sociale în domeniul gastronomic, alimentar și al 
patrimoniului culinar. 

SAGA a elaborat un set de ghiduri pentru a facilita preluarea de către părțile interesate, în conformitate 
cu filosofia și obiectivele programului de învățare SAGA, și pentru a susține, sprijini și spori abilitățile și 
competențele participanților și efortul acestora de a idea, crea și gestiona o întreprindere socială într-
un domeniu/sector specific, și anume legat de alimentație, gastronomie și patrimoniu culinar.  

Aceste ghiduri completează principalele rezultate ale proiectului. 

 

2. SAGA Ghiduri de învățare 

 

Prezentul ghid face parte din acest efort și dintr-un set mai amplu de ghiduri elaborate pentru fiecare 
dintre părțile interesate din cadrul SAGA. 

Experiențe și studii de caz SAGA: oferă o compilație de studii de caz incluse în programul de învățare 
SAGA și alte experiențe de antreprenoriat (social) din Europa, care pot fi utilizate ca instrument de 
inspirație și inovare pentru a crește gradul de conștientizare a rolului antreprenoriatului social ca mijloc 
de atenuare a provocărilor demografice din Europa goală. Acest ghid poate fi utilizat, de asemenea, ca 
o motivație pentru formatori/studenți și potențiali antreprenori sociali și include câteva puncte de 
feedback din partea celor care au testat deja programul de formare. 

Ghidul formatorilor SAGA: destinat formatorilor care vor utiliza programul de formare SAGA în mod 
formal sau informal. Acesta include o prezentare generală a programului de formare, a conținutului și 
a structurilor sale și oferă un ghid pentru profesorii, formatorii și centrele de formare care doresc să 
profite de resursele și conținutul proiectului pentru a stimula competențele antreprenoriale ale 
studenților lor sau să includă aceste materiale de formare ca resurse suplimentare la ofertele lor de 
formare existente. 

Ghidul SAGA pentru ONG-uri: pentru organizațiile societății civile, ONG-uri, instituții naționale și 
regionale, care lucrează cu/pentru grupuri defavorizate din Europa goală, care sunt interesate să 
utilizeze programul de învățare SAGA și rezultatele acestuia pentru a-și genera propria întreprindere 
socială (colaborativă) în sectorul identificat (alimentație, gastronomie și patrimoniu culinar) sau pentru 
a sprijini beneficiarii săi în crearea întreprinderilor sale. Ghidul oferă inspirație și idei cu privire la modul 
în care aceste organizații pot utiliza și adopta programul de formare SAGA și rezultatele acestuia. 
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Sinteză politică:set de recomandări pentru factorii de decizie politică legate de sprijinirea creării de 
întreprinderi sociale (colaborative), ca modalitate de a genera activitate economică în "Europa goală". 
Se concentrează în special pe importanța unui cadru juridic care să protejeze acțiunile întreprinderilor 
sociale și oferă un ghid privind modul în care se poate contribui la proiectul SAGA pentru a promova 
antreprenoriatul social în zonele rurale ca strategie durabilă pentru viitor. 

3. GRUPUL ȚINTĂ 
Grupul țintă principal al acestui ghid sunt formatorii și organizațiile educaționale care intenționează să 
integreze Programul de învățare SAGA în implementarea programelor de dezvoltare a competențelor 
personale. 

Programul de învățare SAGA este excelent pentru formatorii care: 

- se ocupă cu înființarea de afaceri, dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale și de management, 

- doresc să ofere inspirație pentru crearea de întreprinderi sociale și doresc să dezvolte 
competențele și să extindă cunoștințele necesare pentru funcționarea cu succes a unei 
întreprinderi sociale; 

- se concentrează pe dezvoltarea competențelor sociale și funcționale. 

Avantajele programului de învățare SAGA pentru acești formatori sunt următoarele:  

- conține cunoștințe actualizate în toate modulele; 
- procesează materialul de cunoștințe cu exemple și cunoștințe internaționale; 
- permite participanților la formare să învețe bune practici cu ajutorul unor exemple și cazuri 

specifice; 
- metodologia și materialul de cunoștințe iau în considerare nevoile de învățare ale cursanților 

adulți (conținut educațional bazat pe web, structurat flexibil, metoda thin slicing, sfaturi 
practice și utile pentru înființarea unei întreprinderi sociale)  

- poate fi excelent folosit pentru pregătirea preliminară a trainingurilor personale, pentru 
procesarea interactivă a unor subiecte specifice sau pentru menținerea unui nivel continuu 
ridicat de motivație între sesiunile de formare 

- o mică parte (așa-numitele gustări de cunoștințe) sau întregul curriculum poate fi integrat în 
funcție de cunoștințele participanților 

- un program aplicabil și coerent în întreaga Europă, dar care permite posibilitatea adaptării la 
caracteristicile specifice fiecărei țări. 
 

Alte grupuri-țintă potențiale sunt ONG-urile și organizațiile societății civile care lucrează direct cu și 
pentru grupurile țintă principale ale proiectului: antreprenorii sociali aparținând grupurilor 
dezavantajate (din cauza dezavantajelor sociale, economice sau geografice), antreprenorii din sectorul 
patrimoniului alimentar, gastronomic și culinar care doresc să își alinieze ideea de afaceri la provocările 
sociale identificate, grupurile dezavantajate (din cauza dezavantajelor sociale, economice sau 
geografice) și femeile. 

De exemplu, personalul unui ONG care lucrează cu aceste grupuri-țintă poate utiliza programul de 
formare pentru a dobândi aptitudini și competențe pentru a crea o întreprindere socială care să ofere 
oportunități de angajare beneficiarilor lor. 

Pentru ei, avantajele utilizarii SAGA Llearning Pprogramme sunt urmatoarele: 
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- să proceseze criteriile de înființare și funcționare a unei întreprinderi sociale într-o manieră 
extinsă și complexă; 

- oferă idei pentru crearea unei întreprinderi sociale; 
- cu ajutorul unei matrice de competențe, rezumă competențele esențiale pentru înființarea și 

funcționarea unei întreprinderi sociale de succes, curriculumul indică competența pe care se 
concentrează modulul sau lecția respectivă, permițând punerea în aplicare a unor cursuri de 
formare specifice; 

- folosește exemple internaționale, care pot fi, de asemenea, o sursă de inspirație pentru ideile 
de afaceri. 

Grupul țintă indirect este reprezentat de instituțiile de învățământ (EFP) care se ocupă de educația 
adulților, fie formal, fie informal, iar accentul lor principal este dezvoltarea antreprenoriatului și a 
antreprenorilor. 

Pentru aceste instituții de învățământ, Programul de învățare SAGA este un program gratuit de formare 
online care se potrivește nevoilor de învățare ale adulților (practic, flexibil, modern). În plus, este 
disponibil online în mai multe limbi (EN, HU, ES, NL, Ro și BG), astfel încât poate fi utilizat practic fără 
frontiere. Aceștia vor putea să acceseze și să utilizeze platforma de e-learning și metodologia de 
formare create în cadrul proiectului și să o promoveze grupului țintă. 
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4. CUM SE UTILIZEAZĂ PROGRAMUL DE ÎNVĂȚARE 
SAGA  

 

4.1 Despre Programul de învățare SAGA în general 

 

  

Conținutul se bazează pe o combinație de teorie, exemple, studii de caz, sarcini, sfaturi și trucuri 
relevante pentru antreprenoriatul social și domeniul vizat.  

Sunt create 4 module cu 18 unități care reflectă diferitele faze care au dus la crearea efectivă a 
întreprinderii sociale (colaborative) avute în vedere.  

Programul de învățare este dezvoltat cu abordarea "thin-slicing", ceea ce înseamnă că întregul material 
de învățare a fost împărțit în unități de învățare mici, concentrându-se pe un concept și o temă 
specifică. Această abordare permite cursanților să studieze conținutul și lecțiile care sunt relevante, 
importante și utile pentru ei și se potrivesc cu experiența anterioară și cunoștințele anterioare. 

Fiecare lecție poate fi finalizată independent, cursantul poate alege. Acest lucru oferă flexibilitate în 
procesul de învățare, care este esențială pentru dezvoltarea curriculumului pentru cursanții adulți. 

Conținutul a fost dezvoltat special pentru domeniul țintă selectat legat de gastronomie, alimentație și 
moștenire culinară. 
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Programul de învățare este practic, modular, cu exemple și instrumente utile, pentru a se aplica cu 

ușurință în practică. Potențialii participanți la programul de învățare sunt gata să aloce mai multe ore 

pe săptămână pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de marketing. 

Materialul de învățare conține, de asemenea, multe exemple practice și studii de caz, care, pe lângă 

prezentarea asocierilor și soluțiilor de afaceri existente, pot servi, de asemenea, ca sursă de inspirație 

pentru cursanți. 
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Utilitatea practică a informațiilor obținute în timpul programului de învățare este foarte 
bună.

Modulele sunt bine structurate, iar resursele suplimentare sunt foarte utile.

Concepte/definiții importante, este foarte util să poți revedea principalele concepte.

Programul de formare mi s-a părut foarte interesant și util. Au fost multe sfaturi care 
pot fi puse în practică.

Informațiile și metodele învățate în timpul programului de învățare au fost noi
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4.2 Structura și conținutul Programului de învățare SAGA 

 

 

 

 

Modulul 1. : Inspirație pentru antreprenoriatul social 

 

Scopul educațional al modulului: 

Acest modul oferă instrumente pentru a obține inspirație 
pentru o întreprindere socială. Printre altele, ne uităm mai 
adânc în recunoașterea oportunităților și lăsarea unei idei să se 
maturizeze. 

 

Conținut: 

 

Unitatea de învățare 1 - Ce este o întreprindere socială și ce presupune înființarea uneia 

Unitatea de învățare 2 - Identificarea oportunităților în Europa goală legate de gastronomie, 
patrimoniu culinar și mâncare 

Unitatea de învățare 3 - Ideația produsului și serviciului legat de gastronomie, patrimoniu culinar și 
mâncare 

Unitatea de învățare 4 - Analiza pieței 

 

Inspurație pentru antreprenoriat 
social

Definirea afecerii dvs. sociale

Competențe funcționale

Competențe sociale
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MODULUL 2 – Definirea afacerii dvs. sociale 

Scopul educațional al modulului: 

În acest modul, ideea este transformată într-un model de 
afaceri bazat pe Business Model Canvas. Acestea includ 
parteneri cheie, activități cheie, resurse cheie, propuneri de 
valoare, relații cu clienții, segmente de clienți, structura 
costurilor și fluxuri de venituri. 

 

Conținut 

Unitatea de învățare 1 – Modelul de afaceri CANVAS pentru întreprinderile sociale 

Unitatea de învățare 2 - Finanțe și strângere de fonduri 

Unitatea de învățare 3 - Legislație 

Unitatea de învățare 4 - Marketing pentru întreprinderi sociale în domeniul gastronomiei, 
patrimoniului culinar și alimentației 

 

 

MODULUL 3 – Competențe funcționale 

 

Scopul educațional al modulului: 

 În acest modul, competențele funcționale, competențele 
practice sunt învățate pentru munca de zi cu zi.  

Gândiți-vă, de exemplu, la abilitățile de management și 
colaborare. 

 

Conținut: 

Unitatea de învățare 1 - Fiți pregătiți, organizați-vă! Abilitati organizationale 

Unitatea de învățare 2 – Networking & parnteringpartnering 

Unitatea de învățare 3 - Gestionarea relațiilor cu furnizorii  

Unitatea de învățare 4 – (Auto-) management pentru antreprenorii sociali 

Unitatea de învățare 5 - Măsurarea și evaluarea impactului social 

Unitatea de învățare 6 - Gestionarea timpului și a resurselor 
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MODULUL 4 – Competențe sociale 

Scopul educațional al modulului: 

 

 În acest modul, Competențe sociale, accentul se pune pe co-
creație, probleme sociale și leadership. 

 

 

Conținut: 

Unitatea de învățare 1 - Co-crearea | | de co-proiectare co-working 

Unitatea de învățare 2 - Poziția de lider în întreprinderile sociale 

Unitatea de învățare 3 - Încrederea în sine 

Unitatea de învățare 4 - Realizați schimbarea ca antreprenor social 
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4.3 Cum să-l utilizați și cum să integrați părțile unităților într-un 
antrenament? 

Următoarele informații pot fi găsite în prezentarea generală a fiecărui modul, ceea ce facilitează 
navigarea și alegerea între module și lecții: 

Introducere Scurt - Aceasta este o scurtă descriere despre scopul unității, rezumatul 
conținutului unității. 
 

Rezultatele 
învățării 

Descrierea competențelor/abilităților/cunoștințelor care trebuie dobândite 
prin intermediul acestei unități. 
Programul de învățare SAGA și curriculumul au definit întreaga matrice de 
competențe, iar în această parte denumim competențele pe care le dezvoltă 
lecția dată. Cu ajutorul acestui fapt, dezvoltarea competențelor specifice 
poate fi realizată pornind de la matricea de competențe 
 

Timpul necesar 
pentru unitate 

Exprimată în minute (între 30-60 de minute) 

Relația cu alte 
unități ale 

Programului de 
învățare SAGA 

Puteți găsi informații aici 
-  în cazul în care elevul trebuie să fi făcut un alt modul sau unitate 

înainte de 
- Dacă elevul are nevoie de cunoștințe prealabile oferite într-o altă 

unitate  
- Cum se raportează această unitate la restul unităților/după 

terminarea acestei unități  
- Care unitate este următoarea recomandată în calea de învățare 

 

Fiecare unitate este construită din secțiunile de mai jos. Acum vă oferim un scurt ghid despre cum pot 
fi utilizate părțile unităților în timpul implementării programului de instruire. 

Studiu de caz Începeți unitatea prin prezentarea unui studiu de caz (sau mai multe, dacă 
este cazul), un exemplu care este legat de subiect, prezintă bune practici și 
este, de asemenea, legat de întreprinderea socială colaborativă în domeniul 
gastronomiei, patrimoniului culinar și alimentației. 
 
Studiul de caz vă ajută să arătați un exemplu concret de ce subiectul este 
important și relevant în stabilirea și gestionarea întreprinderilor sociale 
colaborative.  
 
Puteți găsi colecția de studii de caz pe site-ul Programului de învățare SAGA, 
astfel încât să puteți alege dintre acestea în funcție de scopul 
dumneavoastră și de subiectul instruirii. 
 
Aceste studii de caz pot servi chiar și ca șabloane pentru a vă crea propriile 
studii de caz sau pentru a le cere participanților să colecteze sau să scrie 
altele similare. 
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Lecție Această parte a unității se alătură studiului de caz prezentat cu răspunsul la 
întrebarea "Ce putem învăța din asta?", o explicație detaliată a subiectului cu 
structură clară, propoziții simple. 
Principalele elemente de conținut ale subiectului sunt evidențiate cu 
caractere aldine sau cu întrebări. 
 
Această parte a lecției poate fi învățată de participanți în timpul studiului 
independent. 
În timpul instruirii personale puteți rezuma această parte ca introducere a 
unui antrenor sau puteți evidenția cele mai importante părți sau puteți 
discuta orice întrebări pe care le-ar putea avea. 
De asemenea, puteți solicita participanților să rezume cele mai importante 
informații din lecție pentru a vă arăta ce au învățat aplicându-le în propria lor 
afacere (sau planificată). 

Sfaturi & Trucuri Colecție de sfaturi bune, sfaturi practice cu privire la ideea principală a 
subiectului Sfaturi și trucuri răspundeți la următoarele întrebări:   
Cum se face acest lucru în practică?  
Ce să eviți pentru succes?  
Ce ar trebui să aveți în vedere? 
 
Elevii pot învăța această parte în mod independent. 
 
În timpul întâlnirii personale puteți discuta cu cursanții:  

- Ce sfaturi au fost considerate utile  
- Care a fost urmată și aplicată și ce experiențe au câștigat? 
- Ce sfat sau sfat nu a fost fezabil? De ce? 

Concepte 
importante sau 

Definiții 

Aceasta este o definiție dintr-o singură sau două propoziții a celor mai 
importante concepte ale lecției, cum ar fi un glosar.  
 
Puteți utiliza această parte, de exemplu, pentru a compila un glosar sau 
pentru o foaie de lucru care se potrivește conceptului și definiției sau, la 
sfârșitul lecției, puteți cere participanților să definească conceptele date cu 
propriile cuvinte. 
 

Întrebări auto-
reflexive 

Aceste întrebări, însărcinări și exerciții îl fac pe cititor să gândească profund, 
să-l facă conștient de folosirea a ceea ce au learned.in lecției.  
Aceste exerciții ar putea fi reunite într-un registru de lucru pe care elevul îl 
poate completa, ca un fel de foaie de parcurs sau de referință pentru 
aventura lor în crearea propriei întreprinderi sociale colaborative.  
 
În timpul instruirii personale vă puteți concentra pe acele întrebări și sarcini 
care au cauzat dificultăți participanților și la care nu sunt siguri în 
răspunsurile lor. 
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Ați putea fi, de 
asemenea, 

interesat de 
acest lucru / 

Resurse 
suplimentare 

utile 

Colectarea site-urilor web relevante; Cărţi; Videoclipuri  
 
Puteți utiliza această secțiune ca formator pentru a vă aprofunda propriile 
cunoștințe și pentru a colecta diverse materiale ilustrative. 
Puteți găsi mai multe videoclipuri sau exemple care pot fi folosite ca 
introducere sau rezumat al unui subiect, iar în cazul instruirii personale 
acestea sunt, de asemenea, excelente ca o tranziție între două subiecte. 
Acesta servește participanților să se îngroape mai adânc în subiectul dat, dacă 
cineva este interesat de subiect în detaliu mult mai mult, atunci ei vor găsi 
diverse resurse pentru a extinde cunoștințele lor. 
Daca le setezi ca teme pentru acasa pentru a urmari/citi partile recomandate, 
le poti mentine continuu interesul si motivatia intre intalnirile personale. 

Referinţe Aici veți găsi toate resursele pe care le-am folosit pentru a compila unitatea. 
Cu ajutorul acestor colecții găsiți originea materialelor de utilizare care vă pot 
aprofunda sau reîmprospăta propriile cunoștințe. 
 

 

5. OBSERVAȚII FINALE 
Toate cele 4 module ale Programului de învățare SAGA au potențialul de a fi integrate în materialele 
de studiu ale EFP, ale instituțiilor de învățământ superior și pot îmbogăți oferta de formare a educației 
adulților.  
 
Modulul 1 poate fi deosebit de util în programele de studiu care abordează antreprenoriatul social și 
dobândesc idei pentru crearea unei întreprinderi sociale; Modulele 2 sunt relevante pentru orice 
program de studiu axat pe planificarea și gestionarea unei întreprinderi, în timp ce modulele 3 și 4 
abordează competențele funcționale și sociale și ar putea fi, de asemenea, adaptate la programe de 
studiu în afara domeniului de aplicare al sectorului întreprinderilor sociale.  
 
Chiar dacă nu reușiți să recunoașteți la nivel național programul de formare ca o pregătire formală 
separată în fiecare țară, programul poate fi integrat foarte bine în parte sau integral în programele 
educaționale existente.  
 
O abordare flexibilă este unul dintre avantajele majore, astfel încât formatorii pot adăuga doar module, 
unități sau resurse pe care le consideră utile pentru propria ofertă de formare sau ca resurse 
suplimentare. 
 
 
Programul de învățare SAGA va spori oportunitățile și accesul la formare de înaltă calitate pentru 
persoanele care trăiesc în regiuni considerate Europa goală și va promova o varietate de abordări de 
învățare, ceea ce va duce la consolidarea în continuare a competențelor-cheie - antreprenoriat, 
competențe sociale și funcționale. 
 


