EnSoEd: Anatomia unui proiect european
Cum s-ar putea preda antreprenoriatul social în şcoală, când acesta încă nu este inclus în
programă? De ce este important să fie prezent în educaţia elevilor? Care sunt competenţele unui
antreprenor social şi aplicaţiile practice prin care se formează?
La toate aceste întrebări răspund produsele proiectului Erasmus+ EnSoEd Innovative
Teacher Training in Social Entrepreneurship (Nr. 2018-1-IT02-KA201-048047), în care Colegiul
Naţional “Gheorghe Lazăr” este unul din cei 8 parteneri. Să le examinăm mai îndeaproape.
Primul produs constă în definirea competenţelor antreprenorului social, modelate după
cadrul
european
de
referinţă
EntreComp
(pentru
detalii,
aici:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en). În urma cercetărilor celor 8
parteneri din proiect, competenţele au fost grupate în trei mari categorii: Motivaţie, Resurse şi
Impact, pe care le puteţi vizualiza aici http://ensoed.eu/io1/
Cursul de formare destinat profesorilor este al doilea produs, putând fi folosit atât ca
program de formare iniţială, cât şi ca program de formare continuă. Acest curriculuim îi ajută pe
profesori să depăşească provocările dezvoltării competenţelor unui antreprenor social în elevii de
la clasă.
Pentru a-i educa pe adolescenţi în spiritul antreprenoriatului social, proiectul a dezvoltat
un al treilea produs, setul de instrumente (toolkit). Acesta oferă atât profesorilor, cât şi elevilor
materiale antrenante, practice, care acoperă subiecte relevante: analiza oportunităţăţilor pe piaţă,
atitudini şcompetenţe necesare în managementul întreprinderii sociale, modele organizaţionale,
legislaţie, alfabetizare financiară etc.)
Al patrulea produs este cursul online pentru profesori, în format MOOC, pentru a permite
accesul unul număr mare de utilizatori. Setul de instrumente menţionat mai sus este şi el inclus
în formă structurată, adaptată cursului de formare, îmbogăţit cu elemente adiţionale precum: alte
cursuri MOOC, exemple de bune practici din alte proiecte europene şi profiluri profesionale din
domeniu, care pot alcătui o reţea de sprijin iniţial.
Presărat cu tutoriale şi călătorii virtuale în intreprinderi sociale (vizualizaţi aici:
http://ensoed.eu/io2/), jocuri antrenante şi exerciţii practice, cursul MOOC include armonios
toate produsele proiectului, reprezentând un instrument excelent de cunoaştere a
antreprenoriatului social şi de exersare a competenţelor necesare unui antreprenor veritabil.

