TRAINING IN ACTION
SESIUNEA 2
Timișoara, 19-21 Iunie 2020
Locația: Reciproc Cafe
Obiective ale formării:
 să problematizăm cu privire la provocările socio-economice cu care se confruntă societatea,
inclusiv cele legate de criza COVID19 și rolul pe care economia socială și solidară îl poate avea;
 să aprofundăm informații legate de specificul economiei sociale și solidare, inclusiv realizarea
unor vizite de studiu;
 să dezvoltăm în mod colaborativ instrumente de lucru, pe care le vom folosi pe perioada formării;
 să elaborăm materiale pentru două curriculum de formare pe tema antreprenoriatului social și a
educației pentru consum responsabil;
 să valorizăm experiența foarte diferită a participanților;
 să creăm un mediu de învățare care să faciliteze experimentarea practică a valorilor.

Interval
orar
10.0011 30
11.3012.00

Vineri, 19 Iunie 2020, Reciproc Cafe
Caracteristici specifice sectorului de economie socială și solidară
Pauză de cafea ecologică și din Comerțul Echitabil

12.0013.30

Construirea participativă a grilei de observație a unei întreprinderi sociale (tehnica Jigsaw),
partea 1

13.3015.00
15.0017.30

Prânz –mâncare din produse locale, nu facem risipă, nu folosim plastic, avem cești-căni
„refill„ pentru apă și cafea și alte situații
Construirea participativă a grilei de observație a unei întreprinderi sociale (tehnica Jigsaw),
partea 2

17.3018.00

Aspecte logistice și semnarea actelor adiționale pentru programul de formare
profesională

Interval
orar
10.0011.00

11.0013.00

13.0014.30
14.3018.00

Sâmbătă, 20 Iunie 2020, Firiteaz
Deplasare Timișoara-Ficătar
Vizită de studiu ASAT – participarea la picnicul anual organizat în cadrul parteneriatului
ASAT cu Oana Farka
Culegerea datelor se va face pe baza grilei de evaluare, participanții fiind invitați să
urmărească și câteva aspecte suplimentare:
 să înregistreze criterii care sunt specifice Comerțului Echitabil;
 să identifice elemente specifice unei inițiative de economie solidară, în comparație
cu elemente specifice întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție.
Prezentarea informaților culese și feedback din partea participanților.
Picnic ASAT - participanții sunt invitați să aducă preparate pe care ar dori să le împartă cu
alte persoane.
Curriculum în dezvoltare locală: dezvoltarea celor două teme de lucru: întreprinderea
socială (antreprenoriat social) și educație pentru consum responsabil (sesiune 1)

Interval
orar

Duminică, 21 Iunie 2020,Reciproc Cafe

10.0011.30

Dezvoltarea celor două teme de lucru: întreprinderea socială (antreprenoriat social) și
educație pentru consum responsabil (sesiune 2)

11.3012.00

Pauză de cafea ecologică și din Comerțul Echitabil

12.0013.00
13.0013.30
13.3014.30

Prezentarea rezultatelor sesiunii de lucru și feedback din partea participanților
Evaluarea sesiunii de formare
Prânz

