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Általános képzési keretterv
ARIADNE projekt – WP 4 Euricse
módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján
A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői
tréning általános struktúráját adjuk meg. A WP 4-ben javasolt 8 képzési változó alapján
minden egyes partner úgy alakíthatja ezt a segédeszközt, hogy a következő témák
valamelyikét feldolgozó képzési anyagot tervezhessen:
• általános szociális gazdaságirányítási kurzus,
• a meglévő szociális gazdaságirányítási kurzus bővített anyaga,
• az általános vezetői kurzus bővítése a szociális gazdaságra jellemző
specifikumokkal.
Minden napot úgy szervezünk, hogy délelőttre egy általános modul kerüljön, délutánra
pedig egy-egy ország- vagy résztvevő-orientált modul jusson.
A 3 napos képzésen így összességében a következők kapnak helyet:
1. nap: A szociális gazdaság, valamint szereplőinek funkciója, meghatározása és
jellemzői
1. modul (délelőtt): A szociális gazdaság Európában
2. modul (délután): A szociális gazdaság az egyes országokban
2. nap: Vezetői kompetenciák a szociális gazdaságban
3. modul (délelőtt): A kompetencia-modell áttekintése
4. modul (délután): Az egyes kompetencia-csoportok részletes áttekintése
3. nap: A szociális gazdaságban várható jövőbeni tendenciák és fejlődési irányok
5. modul (délelőtt): Az európai szociális gazdaság potenciális fejlődése
6. modul (délután): Országos/helyi/vállalati szempontú növekedési
lehetőségek
Az 1., 3. és 5. modul minden európai kontextusban és minden célcsoportra vonatkozóan
általános érvényű. A 2., 4. és 6. modul a konkrét képzési igényekhez igazítandó (ország,
szektor vagy célcsoport alapján).
A próbatesztelésből levont egyik nagyon fontos következtetés az volt, hogy a résztvevők
kapcsolatépítése és információ-cseréje milyen jelentős értéket képvisel. Egy-egy, az e
célhoz kifejezetten kapcsolódó célkitűzést és elsajátítandót minden egyes modulba
beépítettünk.
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1. NAP:
A szociális gazdaság, valamint szereplőinek funkciója, meghatározása és jellemzői
1. MODUL (délelőtt): A szociális gazdaság Európában
Célkitűzések:
Célkitűzések:
Ebben a modulban összeurópai szempontból kell áttekintést nyújtani, valamint
részletesen megtárgyalni az ország-specifikus grafikon 1. és 2. pontját – azaz: 1. Konkrét
jellemzők és 2. Hely/szerep a társadalmi-gazdasági rendszerben.
• Az európai szociális gazdaság meghatározása és azok különböző formáinak
bemutatása
• Történeti fejlődés/úttörők, különös tekintettel a kilátásokra, az értékekre és a
gyakorlatra
• Az európai törvények és szabályozások áttekintése (az egyes szektorok között vagy
azokon belül)
• A hatóságokkal, piacokkal és hálózatokkal való kapcsolat fő jellemzői
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
• A szociális gazdaság európai gazdasági és társadalmi rendszerekben betöltött
szerepének megértése
• A szociális gazdaságban működő szervezetek tevékenységének, valamint annak
megértése, hogy azok hogyan tudják legyőzni a piac és az állam által támasztott
akadályokat
• A szociális gazdaság különböző európai modelljeinek megértése és összevetése
• Annak megértése, hogy az európai intézmények hogyan látják és értelmezik a
szociális gazdaság jelenségeit és az azokból eredő szabályokat és támogatási
struktúrákat
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSCKSC-keret vonatkozó része:
F. A szociális gazdaság megismerése, megértése és pozicionálása
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2. MODUL (délután): A szociális gazdaság az egyes országokban
Célkitűzések:
Ebben a modulban az egyes országok
országok szempontjából kell áttekintést nyújtani, valamint
részletesen megtárgyalni az ország-specifikus grafikon 1. és 2. pontját – azaz: 1. Konkrét
jellemzők és 2. Hely/szerep a társadalmi-gazdasági rendszerben. A 8 változó és a
résztvevők által megjelölt prioritások alapján ezt a modult összpontosíthatjuk az országspecifikus grafikon e pontjaiban foglalt valamely konkrét vonatkozásra.
Az általános célkitűzések a következők lehetnek:
• A szociális gazdaság meghatározása az egyes országokban és a szociális gazdaság
adott országban jellemző különböző formáinak bemutatása
• Történeti fejlődés/úttörők
• Az egyes nemzeti törvények és szabályozások áttekintése (az egyes szektorok
között vagy azokon belül)
• A hatóságokkal, piacokkal és hálózatokkal való kapcsolat fő jellemzői
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
• A szociális gazdaság egyes országok gazdasági és társadalmi rendszerében
betöltött szerepének megértése
• A résztvevő saját országa és az egyéb európai országok között fennálló fő
különbségek és hasonlóságok megértése
• A szociális gazdaságban működő szervezetek tevékenységének, valamint annak
megértése, hogy azok hogyan tudják legyőzni a piac és az állam által támasztott
akadályokat (pl. érdekképviselet, áruk és szolgáltatások előállítása, közvetítő
szolgáltatások)
• Az egyes résztvevők vállalkozási formájához és tevékenységi szektorához konkrétan
kapcsolódó országos szintű törvények és szabályozások megértése
• Annak tisztázása, hogy milyen kapcsolat áll fenn a hatóságokkal, piacokkal és
hálózatokkal
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSCKSC-keret vonatkozó része:
F. A szociális gazdaság megismerése, megértése és pozicionálása
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2. NAP:
Vezetői kompetenciák a szociális gazdaságban
3. MODUL (délelőtt): A kompetenciakompetencia-modell áttekintése
Célkitűzések:
Ebben a modulban át kell tekinteni az általános vezetői kompetenciákat és külön
hangsúlyt kell fektetni azokra, amelyek a szociális gazdaság vezetői számára különösen
szükségesek.
• Az Ariadné KSC-keret áttekintése
• Az általános vezetői kompetenciával történő összehasonlítás
• A kompetenciákkal kapcsolatos önelemzés
• Az elsődleges fontosságú és a jövőben szükséges kompetenciák beazonosítása
• A kompetencia-tanulás lehetséges módszereinek áttekintése
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
• A KSC-keret megértése és a tudás, a készségek, valamint a viselkedés gyakorlatban
történő felismerésének képessége
• A személyesen elsajátított vagy hiányzó kompetenciák önálló beazonosítása,
valamint a jövőbeni prioritások meghatározása
• Annak megértése, hogy a hiányzó kompetenciák hogyan sajátíthatók el, valamint
mások hogyan javíthatók
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSCKSC-keret vonatkozó része:
Mindegyik (A-G)
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4. MODUL (délután): Az egyes kompetenciakompetencia-csoportok részletes áttekintése
Célkitűzések:
Ebben a modulban a KSC-keret 7 kompetencia-csoportjából kiválasztott egyik csoportra
kell koncentrálni. Az, hogy melyik csoportra összpontosítunk, a kurzust megelőzően a
résztvevőkről (pl. a tanfolyam előtt kitöltött kérdőívek vagy fókuszcsoportos kutatás
alapján) gyűjtött információktól függ. A közös célkitűzések a következők (attól függetlenül,
hogy melyik kompetencia-csoportot választjuk):
• Az adott kompetencia definícióinak és elméletének áttekintése
• A tudás, a készségek és a viselkedés, valamint azok gyakorlati működésének
bemutatása
• Annak elemzése, hogy az adott tudás, készségek és viselkedés hogyan tanulható
vagy javítható
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
Elsajátítandók:
• Annak megértése, hogy miért az adott kompetencia-csoportot választottuk
• A személyesen elsajátított vagy hiányzó, valamint a jövőben megtanulandó vagy
javítandó tudás, készségek vagy viselkedés önálló beazonosítása
• Annak megértése, hogy a hiányzó tudás, készségek vagy viselkedés hogyan
sajátítható el, ill. mások hogyan javíthatók
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSCKSC-keret vonatkozó része:
Az A, B, C, D, E, F és G közül 1
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3. NAP:
NAP:
A szociális gazdaságban várható jövőbeni tendenciák és fejlődési irányok
5. MODUL (délelőtt): Az európai szociális gazdaság potenciális fejlődése
Célkitűzések:
Ebben a modulban a fő európai (makro- és mikro-gazdasági) fejlődési irányvonalakat kell
átvenni, annak érdekében, hogy a szociális gazdaság jövőbeni fejlődési lehetőségeit
beazonosíthassuk.
• Az európai makrogazdasági környezet áttekintése: piacok, politikák és vállalkozási
formák
• Annak áttekintése, hogy a gazdasági válság hogyan hatott a szociális gazdaságra
• A jelenlegi tendenciák milyen lehetőségeket és kihívásokat jelentenek a szociális
gazdaság számára?
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
• A nemzetközi környezet megértésének, valamint annak képessége, hogy az hogyan
hat a résztvevők szervezeteire
• Annak megértése, hogy a különféle vállalkozási formák hogyan reagálnak a
gazdasági és társadalmi válságra
• Konkrét üzleti lehetőségek beazonosítása a jelenlegi és jövőbeni szcenárióban
• A szociális gazdaságra vonatkozó EU-s szabályozások, politikák és finanszírozási
lehetőségek tudatosítása
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSC
KSCSC-keret vonatkozó része:
A. A szociális gazdaság szerteágazó céljait megvalósítani képes stratégia kidolgozása
F. A szociális gazdaság megismerése, megértése és pozicionálása
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6. MODUL (délután): Országos/helyi/vállalati szempontú növekedési lehetőségek
lehetőségek
Célkitűzések:
Ebben a modulban valamely, a résztvevők szempontjából lényeges és érdekes konkrét
témára kell koncentrálni, az ország-specifikus grafikon 3. pontjának („jövőbeni kilátások”,
azaz vezetői dimenzió, innovációs és fejlesztési kilátások, az európai kilátások
mélyrehatóbb elemzése) témakörein belül.
• Az innovációs, fejlődési és növekedési lehetőségek vizsgálata a helyi környezetben
vagy szervezetben, különös tekintettel az adott tevékenység hagyományos
szektoraiban vagy az új szektorokban lehetséges bővítésekre
• Az innovációs folyamatban részt vevő fő szereplők (szervezetek, piaci kereslet,
hatóság, közösség, stb.) meghatározása
• A szervezeten belüli vállalkozás-fejlesztéshez és vezetői fejlődéshez szükséges
erőforrások, készségek és folyamatok elemzése
• A témához kapcsolódó résztvevői tapasztalatok és vélemények megosztásának és
megvitatásának ösztönzése
Elsajátítandók:
• Az új üzleti lehetőségek meghatározása az adott tevékenység hagyományos vagy új
szektoraiban
• A saját szervezetünk számára fellelhető valós lehetőségek meghatározása, a
rendelkezésre álló új lehetőségek kihasználása érdekében
• Az innovatív stratégiáknak a saját szervezetünkben történő bevezetése céljából
szükséges fejlesztési stratégiák, erőforrások és készségek megértése
• A szervezeten belüli kapacitás-tervezés képességének elsajátítása, új stratégiák
bevezetése céljából
• A résztvevők közötti hálózat kiépítése és a témához kapcsolódó tapasztalatok,
sikerek és kihívások megosztása
A KSCKSC-keret vonatkozó része:
A. A szociális gazdaság szerteágazó céljait megvalósítani képes stratégia kidolgozása
D. A dolgozók és az önkéntesek irányítása
E. A pénzügyi vonatkozások kezelése
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