TRAINING IN ACTION
SESIUNEA 1
Timișoara, 29 februarie -1 martie 2020:
Locația: Reciproc Cafe
Obiective ale formării:
• să problematizeze cu privire la provocările socio-economice actuale cu care se confruntă
societatea, de ce este necesară apariția celui de-al treilea sector și care este/poate fi rolul
economiei sociale ca răspuns la aceste provocări;
• să problematizeze cu privire la rolul învățământului profesional și tehnic și relația acestuia cu
piața muncii (formare specializată, foarte nișată la cererea unor agenți economic versus formare
deprinderi mai largi, inclusiv de cetățenie activă)
• să identifice diferite tipuri de roluri pe care le poți avea în economia socială și competențe
necesare;
• să dezvoltăm un curriculum în dezvoltare locală (CDL) pentru promovarea economiei sociale și
solidare;
• să valorizăm experiența foarte diferită a participanților;
• să creăm un mediu de învățare care să faciliteze experimentarea practică a valorilor.

Interval
orar
10.0011 00
11.0013.00
13.0014.00
14.0015.30

Sâmbătă. 29 februarie 2020
Sesiune introductivă, punere în temă, stabilire cadru de interacțiune si implicare
Să construim un limbaj comun și o viziune colectivă!
Diferența dintre economia socială și economia convențională. De ce este nevoie de un al treilea
sector?
Prânz –mâncare din produse locale, nu facem risipă, nu folosim plastic, avem cești-căni „refill„
pentru apă și cafea și alte situații
Action research – să cunoaștem contextul local!
Identificare actori din Timișoara/Timiș de economie socială și a relațiilor dintre aceștia. Ce relații
suplimentare ar putea fi dezvoltate? Ce alți actori ar putea fi implicați?

15.3016.00

Pauză de cafea ecologică și din Comerțul Echitabil

16.0016.45

Action research – să cunoaștem contextul local!
Identificare actori din Timișoara/Timiș de economie socială și a relațiilor dintre aceștia. Ce relații
suplimentare ar putea fi dezvoltate? Ce alți actori ar putea fi implicați? (partea a doua )

17.4518.00

Evaluarea sesiunii de formare

Duminică, 1 martie 2020

Interval orar
10.00
11.00
11.0013.00
13.0014.00
14.0015.30
15.3016.00
16.0017.45
17.45-18.00

Învățământul profesional și tehnic și relația acestuia cu piața muncii
Competențe necesare în economia socială și în VET
Prânz-–mâncare din produse locale, nu facem risipă, nu folosim plastic, avem cești-căni
„refill„ pentru apă și cafea și alte situații
De la competențe la Capabilities apropach
Pauză de cafea
Prezentare platforma Moddle/ Documentarea vizitelor de studii: format , poze, mici
interviuri;
Discutare aspecte organizatorice de planificare a sesiunii 2: cazare, transport etc
Evaluarea sesiunii de formare

