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6

Uvod

Značka socialnega podjetnika dopolnjuje dokumente: Social Entrepreneurship Training
Manual”, “Validation Training Manual” in “Regional Innovation Hubs Creation and Establishment Manual”.
Ti priročniki so osredotočeni na reševanje problemov na inovativen in strukturiran način,
kjer uporabnik sledi več korakom, da bi dosegel najboljšo možno rešitev. Vsebujejo tudi več
tehnik preverjanja idej, s katerimi se preveri ali so sprejete rešitve dovolj dobre oziroma če
je treba kaj spremeniti glede na potrebe strank. Nenazadnje se te tehnike izvajajo v inovacijskih prostorih (imenovanih »inovacijska središča«) v šolah, kjer učenci razvijajo inovativne
rešitve za resnične regionalne probleme, vključno s tistimi, ki so povezani s socialnimi in
okoljskimi sektorji.
Kot rezultat tega procesa učenci in učitelji razvijejo več podjetniških kompetenc. Zato je potrebna metoda za prepoznavanje pridobljenih kompetenc. Tukaj se pojavi značka socialnega
podjetnika (SEB).
Značka socialnega podjetnika je rezultat evropskega projekta “RISE – Regional Innovation
Hubs Strength¬ening Social Entrepreneurship through Cross-Border Community Projects”
v okviru programa Erasmus +, ki se je začel septembra 2017 in končal avgusta 2019.
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Metodologija
ANALOGNI NAVDIH
Ker je cilj te značke socialnega podjetnika prepoznati/priznati podjetniške kompetence
učencev in učiteljev, pridobljene med omenjenim procesom, je za dosego tega cilja potrebna
metodologija. Obstaja več obstoječih metodologij, ki se osredotočajo na ocenjevanje učenja.
V našem primeru in v skladu s projekti, ki se nanašajo na poklicne šole, bomo nemški sistem
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) vzeli kot osnovo za našo metodologijo, ki
jo bomo prilagodili posameznemu primeru.
Nemški sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja je strukturiran na naslednji način:
učenci razvijejo različne kompetence, medtem ko se učijo z delom. Možne kompetence, ki
jih lahko pridobijo, so navedene v različnih “učnih področjih”, ki vključujejo tudi cilje, ki jih
mora študent doseči za pridobitev ustreznih kompetenc.

Učno področje (številka)

Ime učnega področja
Cilj:
(opis cilja)

Vsebine:
(seznam vsebine)

8

Trajanje:
(Število ur)
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Značka socialnega podjetnika - SEB

Ta struktura je sprejeta kot zaključek Konference ministrov za kulturo (KMK) leta 19961.
Od takrat so bili vsi novi programi usposabljanja zasnovani v skladu s konceptom »učnega
področja«.
Študenti VET se poleg tega učijo in razvijajo omenjene kompetence z uporabo koncepta
poučevanja »Model popolnega delovanja«2. Ta model simulira prakso v resničnem delovnem
okolju in študentom omogoča aktivno učenje. Strokovnjaki menijo, da lahko učenci, ki se
učijo s tem modelom, pridobljene kompetence nato samostojno uporabijo za vsak drug delovni proces. Model je sestavljen iz več korakov, ki jih morajo učenci upoštevati: (1) informirati se, (2) načrtovati, (3) odločati, (4) izvajati, (5) preverjati in (6) vrednotiti. Torej resnično
problemsko situacijo rešujemo z omenjenimi koraki.

Slika 1: Model popolnega ukrepa
Na primer: Študenti, ki načrtujejo šolski izlet v tuje mesto, lahko zbirajo informacije o značilnostih projekta, kot so: kdo so zainteresirane strani, neposredno vključeni ljudje, cilji, ki jih
je treba doseči itd. Rečeno drugače – študenti opredelijo faze projekta in delovne naloge.
Nato se odločijo za optimalen načrt in realizacijo projekta, kjer delajo v skupini in nadzorujejo napredek projekta. Na koncu preverijo dosežene rezultate in jih ocenijo v primerjavi z
načrtom.

UPORABA ANALOGNEGA NAVDIHA
Pristop, ki se uporablja za pridobitev značke socialnega podjetnika (SEB), je podoben zgoraj navedenemu. Kompetence, ki jih bodo razvijali študenti in učitelji, so razdeljene na več
učnih področij.
V tem primeru model, oblikovan za pridobitev teh kompetenc, imenujemo: »Model popolne
inovacije«. Ta model je opredeljen z vsebino dopolnilnih priročnikov (priročnik usposabljanja za socialno podjetništvo in priročnik za prevrjanje idej). Model je sestavljen iz za1
2
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Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung,
2007
Bazirano na: www.foraus.de/media/Instrument_28_3_komplett.pdf

Metodologija

dovoljevanja potreb kupcev z oblikovanjem izdelka ali storitve, ki ponuja prilagojeno rešitev.
Model vključuje več korakov: generiranje idej (opazovanje, definiranje, ideate, prototip),
vrednotenje idej (test, merjenje, učenje) in izvajanje ideje. Celota je zajeta s ponovitvijo, kar
omogoča skok iz ene stopnje v katerokoli prejšnjo ali ponavljanje celotnega procesa, da bi
izboljšali končni rezultat. Celoten proces se lahko uporabi tudi za zadovoljevanje potreb socialnega podjetništva.

Slika 2: Model popolne inovacije
Pri uporabi modela študentje uporabljajo različne inovativne metode za reševanje problemov, ki jih danes uporabljajo tako uveljavljena podjetja kot tudi startupi.
Proces se začne z generiranjem ideje, kjer udeleženci zbirajo informacije o trenutni problematiki, ki jo je treba rešiti. Nato analizirajo informacije in opredelijo dejanski problem, ki
ga je treba rešiti. Nato ustvarjajo ideje za možne rešitve in izberejo najbolj obetavne, da bi
ustvarili prototip, ki bo pomagal posredovati idejo končnemu uporabniku.
Po ustvarjanju idej se proces nadaljuje z validacijo idej. Tukaj se testirajo ustvarjeni prototipi. Iz testov pridobimo t.i. povratne informacije. Iz teh povratnih informacij se učimo in
ugotavljamo kaj velja za našo rešitev in kaj ne. Ko pridemo do končnih ugotvoitev, lahko
nadaljujemo z izvajanjem ideje in tako dobimo čim več povratnih informacij iz resničnega
sveta z večjim pilotnim testiranjem.
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Kompetence

Udeleženci projekta regionalnega inovacijskega centra pridobijo več podjetniških kompetenc
zaradi projektnega dela in uporabljenih metod. Vsaka kompetenca je povezana z vsebino, ki
se naučimo in je na kratko opisana v nadaljevanju, tako da ocenjevalec ve, ali so preizkušanci
razvili ustrezno kompetenco.

OPIS KOMPETENC
1

Vedeti, kaj je "design thinking":
Učenec zna sistematično razmišljati in delati.

2

Vedeti, kaj je „double diamond design“ proces:
Učenec ve, kako rešiti probleme na strukturiran način.

3

Spoznati, kaj je proces uporabniško usmerjenega oblikovanja:
Učenec pozna metodo za oblikovanje rešitve problema z osredotočanjem na potrebe ljudi.

4

Uporaba procesa uporabniško usmerjenega oblikovanja:
Učenec lahko oblikuje rešitev problema z osredotočanjem na potrebe ljudi.

5

Poznavanje miselnosti, ki pomaga pri procesu uporabniško usmerjenega oblikovanja:
Učenec ve, kako se lotiti procesa oblikovanja rešitev v smeri inovacij in vpliva.

6

Vedeti, kaj so »how might we« vprašanja«:
Učenec pozna metodo za strukturiranje izhodišča za rešitev.

7

Uporabiti »how might we« strukturirana vprašanja o reševanju problemov:
Učenec lahko ustvari izhodišče za rešitev.

8

Vedeti, kaj je "uporabnik":
Učenec pozna metodo za oblikovanje rešitve, osredotočene na določen segment stranke.

9

Ustvariti "uporabnika" kot referenco za oblikovalsko rešitev:
Učenec lahko oblikuje rešitev, osredotočeno na določen segment kupcev.

10

Vedeti, kaj je Brainstorming:
Učenec pozna metodo za iskanje idej v ekipi na strukturiran način.

11

Vedeti, kakšna so pravila Brainstorminga:
Učenec pozna pravila za učinkovito iskanje idej v skupini na strukturiran način.

12

Organiziranje idejne seje:
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Učenec lahko ustvari ideje v skupini na strukturiran način.
13

Vedeti, kaj je testiranje:
Učenec pozna metodo za preverjanje veljavnosti/uporabnosti ustvarjenih idej.

14

Uporabiti različne preskusne metode:
Učenec lahko ovrednoti veljavnost idej, ki so nastale z uporabo različnih metod.

15

Vedeti, kaj je povratna informacija:
Učenec pozna način vrednotenja lastnega dela tako, da dobi informacijo tretjega.

16

Zbiranje in izbiranje koristnih povratnih informacij:
Učenec lahko filtrira koristne informacije za preverjanje iz določenega vira.

17

Spoznati, kaj je učenje s preverjanjem:
Učenec pozna metodo za pridobitev preverjenih dragocenih informacij.

18

Vedeti, kaj je zanka Build-Measure-Learn:
Učenec pozna metodo, ki pomaga pri kvalitativnem razvoju želenih izdelkov ali storitev.

19

Uporaba zanke povratne informacije z Build-Measure-Learn metodo:
Učenec lahko uporabi metodo za kvalitativno razvijanje želenih izdelkov ali storitev.

20

Vedeti, kaj je kanvas poslovnega modela:
Učenec pozna metodo za strukturiranje poslovnega modela na enostaven in jasen način.

21

Razvoj kanvas poslovnega modela iz poslovne ideje:
Učenec lahko ustvari poslovni model iz začetne poslovne ideje na enostaven in jasen način.

22

Vedeti, kaj je pitch:
Učenec pozna metodo za učinkovito posredovanje ideje.

23

Vedeti, kakšne so različne verzije pitchov:
Učenec pozna različne oblike za učinkovito posredovanje ideje.

24

Uporaba različnih predstavitvenih metod:
Učenec lahko učinkovito posreduje idejo z različnimi metodami.

25

Vedeti, kaj je storytelling/pripovedovanje zgodb:
Učenec pozna metodo za ustvarjanje večjega pozitivnega učinka med predstavitvijo.

26

Uporaba stirytellinga/pripovedovanja zgodb za komunikacijo:
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Kompetence
Učenec lahko med predstavitvijo ustvari večji pozitivni učinek.
27

Vedeti, kaj je ponovitev:
Učenec pozna metodo za uporabo spoznanj v preteklih in prihodnjih fazah razvojnega procesa, da bi oblikoval optimalno rešitev.

28

Vedeti, kaj je socialno podjetništvo:
Učenec pozna osnovne značilnosti socialnega podjetništva.

29

Vedeti, kaj so socialna podjetja: Učenec pozna osnovne značilnosti družbenih podjetij.
The learner knows the basic characteristics of social businesses.

30

Poznati sedem načel socialnih podjetij: Učenec pozna načela, po katerih se socialna podjetja razlikujejo od ne-socialnih podjetij.
The learner knows the principles that distinguish social businesses from non-social businesses.

31

Spoznati, kakšni so cilji trajnostnega razvoja: Učenec pozna prednostne naloge, ki so jih
Združeni narodi uredili na področju družbeno odgovornih vprašanj do leta 2030.
The learner knows about the priorities settled by United Nations on socially responsible
issues until 2030.

32

Vedeti, kaj je načrt inovativne rešitve: Učenec pozna metodo za preverjanje edinstvenosti
določenega socialnega podjetja.
The learner knows a method to check the uniqueness of a given social business.

33

Vedeti, kako razviti načrt inovativne rešitve: Učenec lahko preveri edinstvenost določenega socialnega podjetja.
The learner can check the uniqueness of a given social business.

34

Če želite vedeti, kaj je družbeni vpliv Učenec ve, kako lahko socialne akcije vodijo k dolgoročnim pozitivnim spremembam.
The learner knows about how social actions can lead to long-term positive changes.

35

Če želite vedeti, kaj je teorija sprememb: Učenec pozna metodo za opredelitev dejanj, ki
vodijo k dolgoročni pozitivni spremembi.
The learner knows a method to define the actions leading to a long-term positive change.

36

Razvoj teorije sprememb: Učenec lahko opredeli ukrepe, ki vodijo k dolgoročni pozitivni
spremembi.
The learner can define the actions leading to a long-term positive change.
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UČNO
PODROČJE
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Učna področja

UČNA PODROČJA
Področje učenja vsebuje cilje, ki jih mora doseči učenec, vsebino, ki jo je treba naučiti za
doseganje ciljev in predvideno trajanje usposabljanja. Navedene so tudi kompetence, ki jih
mora učenec doseči na določenem učnem področju. Učne vsebine lahko razvstrimo v tri
učna področja:

Preverjanje idej

Inovativno
reševanje
problemov

Socialno
podjetništvo
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UČNO PODROČJE 1: INOVATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV

Učno področje 1

Inovativno reševanje problemov

Trajanje:
10 ur

Cilj:
Udeleženci se bodo naučili osnov oblikovalskih načel in načina razmišljanja oblikovalcev kot začetnega razumevanja postopka, ki ga je treba upoštevati. Udeleženci se naučijo
osredotočati na končne uporabnike, za katere oblikujejo rešitev. Naučijo se opazovati
ljudi, njihovo vedenje, okolje in razumeti situacijo okoli problema. Prav tako se naučijo
iskati nove probleme z empatijo in iskanjem novih priložnosti za oblikovanje rešitev.
Udeleženci se naučijo opredeliti problem iz informacij, ki so jih zbrali z združevanjem,
iskanjem spoznanj in temami.
Razvijanje inovativnih idej je tudi del učenja, ki ga udeleženci opravijo. To je povezava
med zbranimi informacijami in tehnikami brainstorminga. Zgraditi modele idej, ki so
jih razvili, da bi jih bolje predstavili. Udeleženci se naučijo tudi oblikovati predstavitve
določenih tržnih segmentov, da bi olajšali proces oblikovanja idej.

Vsebine:
“Double Diamond design” proces
Design Thinking
Uporabniško usmerjeno oblikovanje
Opazovanje
Definiranje
Iskanje idej
Brainstorming
Prototipiranje
Miselnost
“How might we” vprašanja
Uporabniki
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Učna področja

KOMPETENCE, POVEZANE Z INOVATIVNIM REŠEVANJEM
PROBLEMOV*

Vedeti, kaj je razmišljanje o oblikovanju
Vedeti, kaj je proces oblikovanja dvojnih diamantov
Vedeti, kaj je proces oblikovanja, osredotočen na človeka
Uporabiti proces oblikovanja, osredotočen na človeka
Poznavanje miselnosti, ki pomaga pri procesu oblikovanja, osredotočen
ega na človeka
Vedeti, kaj so »strukturirana« vprašanja »kako bi lahko«
Uporabiti “kako bi lahko” strukturirali vprašanja o reševanju problemov
Vedeti, kaj je uporabnik
Ustvariti osebnost kot referenco za oblikovalske rešitve
Vedeti, kaj je možganska borza
Spoznajte, kaj so pravila o možganih
Za idejno sejo uporabite Brainstorming

__________

*Te pristojnosti so opisane na strani 13.
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UČNO PODROČJE 2: PREVERJANJE

Učno področje 2

Preverjanje

Trajanje:
17 ur

Cilj:
Udeleženci se bodo seznanili z osnovami testiranja in testiranjem, da bi razumeli vašega
uporabnika. Udeleženci se učijo različnih metod testiranja, zlasti kako testirati z vprašalniki, igranjem vlog, Lego resno igro ali fizičnimi modeli.
Udeleženci se naučijo dobiti povratne informacije in se odločijo, katere informacije so
dragocene in katere informacije so potratne. Udeleženci se naučijo ovrednotiti svoje
učenje s pomočjo Lean Startup Feedback Loop.
Udeleženci se naučijo, kako uporabljati platno poslovnega modela, ter kako in kako organizacija ustvarja, dostavlja in ujame vrednost. Udeleženci se naučijo, kako uporabiti ta
poslovni model s socialnim poudarkom.
Udeleženci se naučijo tehnik predstavitve, ki se najbolj uporabljajo, da bi navdihnile
občinstvo in prepričale druge, da podpirajo vaš projekt. Udeleženci se naučijo, kako
predstaviti svoj projekt ali izdelek z novimi orodji, kot so Pitch ali Storytelling.
Udeleženci se naučijo pomembnosti ponovitve in učenja, vrednotenja in izboljšanja vaše
rešitve.

Vsebine :
Testiranje
Vprašalniki
Igranje vlog
Lego Serious Play
Fizični modeli
Vrednost / odpadki
Lean Startup Feedback Loop
Canvas za poslovni model
Platno socialnega poslovnega modela
Validacija
Višina tona
Pripovedovanje zgodb
Iteracija in razvoj
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Učna področja

KOMPETENCE, POVEZANE Z VALIDACIJO*

Da vem, kaj je test
Uporabiti različne preskusne metode
Vedeti, kaj je povratna informacija
Zbrati in izbrati koristne povratne informacije
Vedeti, kaj je potrjeno učenje
Vedeti, kaj je zanka Build-Measure-Learn
Za uporabo povratne zanke Build-Measure-Learn
Da bi vedeli, kaj je platno poslovnega modela
Razvoj poslovnega modela platna poslovne ideje
Vedeti, kaj je smola
Vedeti, kaj so različne različice iger
Uporabiti različne različice igrišča za predstavitev
Da vem, kaj je pripovedovanje zgodb
Uporabiti pripovedovanje zgodb za komunikacijo
Da vem, kaj je ponovitev

__________

*Te pristojnosti so opisane na strani 13.
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UČNO PODROČJE 3: SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Učno področje 3

Socialno podjetništvo

Trajanje:
5 ur

Cilj:
Udeleženci se bodo naučili osnov socialnega podjetništva. Udeleženci se naučijo, kaj je
socialno podjetništvo, kaj so socialna podjetja, njihove značilnosti in tudi načela socialnega podjetništva. Udeleženci se seznanijo s cilji trajnostnega razvoja. Prav tako se
naučijo opredeliti, kako inovativna je njihova poslovna ideja in kaj jo razlikuje od obstoječih. Udeleženci se seznanijo z uspešnimi primeri socialnih podjetij, da bi bili navdihnjeni. Določitev vpliva, ki bi ga poslovna ideja lahko ustvarila dolgoročno, je prav tako del
učenja.

Vsebine:
Osnove socialnega podjetništva
Socialna podjetja
Načela socialnih podjetij
Cilji trajnostnega razvoja (SDG)
Časovni načrt za inovativno rešitev
Primeri družbenih podjetij
Opredelitev družbenega vpliva
Teorija sprememb
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Učna področja

KOMPETENCE, POVEZANE S
SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM*

Vedeti, kaj je socialno podjetništvo
Vedeti, kaj so socialna podjetja
Vedeti, kaj je sedem načel družbenih podjetij
Vedeti, kaj so cilji trajnostnega razvoja
Vedeti, kaj je načrt inovativne rešitve
Vedeti, kako razviti načrt za inovativno rešitev
Vedeti, kaj je socialni vpliv
Spoznati, kaj je teorija spremembe
Razviti teorijo spremembe

__________

*Te pristojnosti so opisane na strani 13.
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PRISTOP
DO SOCIALNE
INOVACIJE
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Pristop Do Socialne Inovacije

PRISTOP DO SOCIALNE INOVACIJE
V prejšnjih poglavjih smo videli različne kompetence, ki jih učenci razvijejo po usposabljanju, vključenem v Priročnik za usposabljanje za socialno podjetništvo in v Priročniku za validacijo ter pri izvajanju projekta v Regionalnih inovacijskih središčih.
Kompetence pri reševanju inovativnih problemov omogočajo učencu, da doseže inovativne
rešitve za dani problem. Pristop oblikovanja, osredotočen na človeka, omogoča ta inovativni
proces, kjer je rešitev osredotočena na dejanske potrebe ljudi.
Kompetence potrjevanja pomagajo pri preizkušanju rešitev, ki so bile sprejete za dani problem, in za odkrivanje značilnosti, ki jih je treba ohraniti ali ki jih je treba zavreči za prihodnje različice rešitve. Povratna zanka Build-Measure-Learn pomaga pri procesu in omogoča
ponovitev, da bi dosegli izboljšano in potrjeno različico rešitve.
Tudi kompetence za socialno podjetništvo pomagajo pri prehodu na bolj družbeno odgovorne rešitve, ki skrbijo in izboljšujejo družbo, v kateri živimo. Načela socialnega podjetništva
in socialnih podjetij pripomorejo k ustvarjanju bolj trajnostnih podjetij, ki izpolnjujejo potrebe ljudi in našega okolja.
Vse tri skupine kompetenc skupaj vodijo k socialnim inovacijam, kar ustvarja in spodbuja
inovativne ideje, ki ustvarjajo pozitiven vpliv v naši družbi in njeni prihodnosti.

Inovativno
reševanje
problemov
Preverjanje idej

Socialno
podjetništvo

socialnim
inovacijam

Slika 3: Pristop k socialnim inovacijam
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TEST
Za prepoznavanje kompetenc, ki jih pridobijo učenci, je treba razviti ustrezno
orodje. V tem primeru je orodje za priznanje v obliki testa, ki namerava dokazati,
ali učenec izpolnjuje minimalne zahteve za socialnega podjetnika.
This test is specially designed to be used in a school project framework related to
regional innovation hubs. Therefore, part of the content to be evaluated in the test
comes from the results achieved during the project carried out in the school.
Preostala vsebina testa je povezana z znanjem, ki je vključeno v dopolnilne
priročnike za ta SEB (usposabljanje za socialno podjetništvo in priročniki za usposabljanje za potrjevanje).
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STRUKTURA TESTA
Strukturo testa lahko predstavimo kot tabelo, ki vključuje različne stolpce ali kategorije: učna
polja, tema, delovni proces, znanje in razprava.

UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

IZBOR TEM

Tabela 1: SEB testna struktura
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UČNO PODROČJE
prvem stolpcu je prikazano, katero učno polje se ocenjuje. Več informacij o učnem polju 1
(LF1), učnem polju 2 (LF2) in učnem polju 3 (LF3) in kompetencah, ki jih vključujejo, je
mogoče preveriti na ustreznem oddelku »Področja učenja«:

UČNO
PODROČJE

DELOVNI
PROCES

TEMA

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

IZBOR TEM

Tabela 1b: SEB testna struktura (učno področje)

TEME
V drugem stolpcu je prikazana tema, ki se ocenjuje. Teme so neposredno povezane z učnimi
področji. »Inovativno reševanje problemov« (UP1), »Validacija« (UP2) in »Socialno podjetništvo« (UP3):
UČNO
PODROČJE

DELOVNI
PROCES

TEMA

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI
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UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

Tabela 1c: SEB testna struktura (teme)

IZBOR TEM

Test

DELOVNI PROCES
Tretji stolpec ocenjuje delovni proces. Ta delovni proces je povezan s projektnim delom, ki
ga je izvedla Regionalno inovacijsko središče v šoli. To je problem, ki ga izberejo učenci, ki ga
morajo rešiti z metodami in znanjem, pridobljenim v okviru usposabljanja za usposabljanje
in preverjanje idej socialnega podjetništva.
Učitelji so tisti, ki v svojih učencih vidijo napredovanje. Zato so odgovorni za njihovo ocenjevanje. Izbrana merila ali kazalniki za to kategorijo bi lahko bili na primer:
Sodelovanje učenca:
Učenec redno obiskuje središče in pokaže svojo zavezanost projektu.
Skupinsko delo:
Učenec dela v skupini in je sposoben sprejeti različne vloge.
Dosežki v projektu:
Učenec doseže mejnike, predvidene v projektu.
Ustvarjen prototip:
Sposobnost generiranja prototipa, da uspešno posreduje rešitev.
Inovativnost končne rešitve:
Učenec oblikuje inovativno rešitev, ki je drugačna od že obstoječe.
Pitching spretnosti:
Učenec predstavi rešitev, sprejeto na jasen in učinkovit način.
Vendar pa lahko o merilih, ki jih oblikuje in izbere, odloča učitelj, ki oceni to kategorijo delovnih procesov in je odvisen od posebnosti regionalnega inovacijskega središča.

UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

Tabela 1d: SEbB testna struktura (delovni proces)

IZBOR TEM
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ZNANJE
Četrti stolpec ocenjuje znanje, ki so ga učenci pridobili s pomočjo usposabljanj, v katerih so
sodelovali, in iz priročnikov, ki se nanašajo na ta usposabljanja (priročnik za usposabljanje za
socialno podjetništvo in priročnike za preverjanje idej). To kategorijo znanja je treba ovrednotiti s pisnim testom.
Ta kategorija znanja je razdeljena na dve podpoglavji: »opisna vprašanja« in »vprašanja z
različnimi možnostmi«. Prvi pod-stolpec »pisanje« pomeni, da mora učenec napisati odgovor na odprto vprašanje. Drugi pod-stolpec »različne možnosti« označuje, da mora učenec
izbrati odgovor na vprašanje iz več določenih možnosti.
V obeh stolpcih je navedeno, koliko vprašanj se pričakuje za vsako kategorijo. V tem primeru
je število vprašanj, na katera je treba odgovoriti, enako za vsako temo ali učno področje, 2
opisni vprašanji in 4 vprašanja z več možnimi odgovori.
Vprašanja, ki tvorijo preizkus, je treba izbrati iz “bazena vprašanj”, kjer se za vsako področje
učenja oblikuje več vprašanj iz prvega in drugega stolpca. Več informacij o tem vprašalniku
najdete v kasnejšem poglavju »bazen vprašanj«.

UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

Tabela 1e: SEB testna struktura (znanje)

30

IZBOR TEM

Test

DISKUSIJA
Peti stolpec refleksno ovrednoti znanje učenca. V tem primeru ocenjevalec razpravlja z učencem o eni izmed treh tem, ki so na voljo v drugem stolpcu (inovativno reševanje problemov,
preverjanje ali socialno podjetništvo).
Ocenjevalec in učenec začneta razpravo in gresta skozi izbrano temo. Učenec ima tukaj
možnost, da razmisli o temi in s tem povezanim delom, izvedenim med projektom. Po razpravi ocenjevalec učencu posreduje povratne informacije o pogovoru in mu lahko posreduje
tudi morebitne popravke ali nasvete.
UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

IZBOR TEM

Tabela 1f: SEB testna struktura (diskusija)
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OBLIKA TESTIRANJA IN TRAJANJE
Različni deli preizkusa, ki ga je treba opraviti (delovni proces, znanje in razprava), se pojavijo
v različnih časovnih obdobjih. Na primer, delovni proces mora biti ovrednoten neprekinjeno med trajanjem projekta, na katerem sodelujejo učenci. Del »znanje« se mora izvajati
na določeni točki, kjer lahko učenci odgovorijo na vprašanja, ki so vključena v kategorije
pisanja in več izbire. Na koncu se odvija individualna razprava na srečanju z ocenjevalcem
in učencem.
Oblika delovnega procesa je torej nenehno spremljanje učencev in njihovih dosežkov. Trajanje ocenjevanja je enako trajanju projekta, ki se razvija v regionalnem inovacijskem središču.
Del/poglavje »znanja« se lahko izvaja v dveh različnih oblikah:
- Osebno: Udeleženci se zberejo fizično v sobi, kjer ocenjevalec podeli test znanja, ki vključuje pisanje vprašanj in vprašanja z več možnimi odgovori. Učenci individualno preskusijo test.
- Na spletu: Ocenjevalec zagotavlja povezavo do spletnega testa z opisnimi vprašanji in
vprašanja z raličnimi odgovori. Učenci mu odgovorijo v danem obdobju.

PREDLOGE ZA SPLETNE PLATFORME ZA IZDELAVO TESTOV
Google Forms
Typeform

www.google.com/forms/about/
www.typeform.com

Del razprave je treba posebej oceniti ocenjevalcu. Tudi ta del je dveh v dveh različnih oblikah:
- Osebno: Učenec in ocenjevalec izbereta fizično mesto, na primer šolo, da bi nadaljevala
razpravo o izbrani temi.
- Video-konferenca: Učenec in ocenjevalec izbereta čas, da se povežeta na spletu, da skupaj
razpravljata.
PREDLOGE ZA SPLETNE PLATFORME ZA VIDEO KONFERENCE
Google Hangouts
Zoom

hangouts.google.com
www.zoom.us

Skype

www.skype.com
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Oblika in trajanje vsake preskusne kategorije se nadaljuje v naslednji tabeli:

UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

Oblika

Spremljanje

Trajanje

Med
projektom

Osebno / Na spletu

30 min.

35 min.

IZBOR TEM

Osebno/Video-konferenca

15 min.

Tabela 1g: SEB testna struktura (obila in trajanje)
Maksimalno trajanje testa je 80 minut = 1 uro in 20 minut.
Razprava je razdeljen na dva dela: 10 minut za razpravo in 5 minut za povratne informacije.
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OCENJEVALNO OSEBJE
Ocenjevalci/ke morajo biti usposobljeni na istih področjih in vsebinah, ki jih je treba ovrednotiti pri učencih. V tem primeru so znanje, ki ga pridobijo ocenjevalci in tudi vsebine, ki
jih bodo nato ocenili, vključeni v dopolnilne priročnike za značko socialnega podjetnika
(priročnik za socialno podjetništvo in priročnike za preverjanje ideje).
Na ta način morajo učitelji iz šole najprej opraviti preizkus znanja, da bodo kasneje lahko
ovrednotili druge iz iste vsebine. Potem, ko bodo učitelji usposobljeni in opravili test, bodo
lahko ocenili druge učence in vodje usposabljanja iz svoje šole in tudi iz drugih šol, ki želijo
biti del mreže regionalnih inovacijskih središč.
Učitelji so tudi tisti, ki študente spremljajo v delovnem procesu med projektnim delom v regionalnih inovacijskih središčih. Zato so učitelji tisti, ki lahko najbolje ocenijo delo učencev,
saj se zavedajo njihovega napredovanja.
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OCENE TESTOV
Ocene, ki jih pridobijo učenci po opravljenem testu, so opredeljene kot »opravljeno« ali
»ni opravljeno« brez kakršne koli druge ocene. Posamezne kategorije, ki so vključene v test
značke socialnega podjetnika, pa je treba sprejeti posamezno, da se uspešno opravi celoten
preizkus.
UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

35 %

25 %

IZBOR TEM

40 %

Tabela 1h: SEB testna struktura (ocene testov)
Končna ocena je določena z rezultati, dobljenimi v posameznih kategorijah. Vsaka kategorija ima drugačno odstotek, ki bo skupaj tvorila skupni odstotek testa (100%). Skupna porazdelitev procentov je razdeljena na naslednje kategorije:
Delovni proces (35%): Delo v okviru projekta, izvedenega v Regionalnem inovacijskem vozlišču, bo predstavljalo 35% skupne ocene.
Znanje (25%): Rezultati, pridobljeni v kategoriji znanja s pomočjo opisnih vprašanj in
vprašanj z več možnimi odgovori, bodo predstavljali 25% skupne ocene.
Razprava (40%): Razprava z učencem bo predstavljala 40% skupne ocene.
Vsako kategorijo je treba obvezno izvajati posebej, tako da je celoten SEB test opravljen.
Učenec mora v vsaki kategoriji prestati vsaj 50% testa.
Če učenec ne doseže minimalne ocene, ki je potrebna za uspešno opravljen preizkus, morajo
biti neuspešne kategorije ponovljene, da se doseže zahtevana minimalna ocena.
Potem, ko učenci opravijo preizkus, bodo upravičeni do priznanja Značke socialnega podjetnika.
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Bazen vprašanj

DOBRODOŠLI V BAZENU VPRAŠANJ!
Tu lahko najdete vsebino za izdelavo lastnega preizkusa znanja. Poglejte, kako deluje…
Na naslednjih straneh boste našli tri kategorije:
• Inovativno reševanje problemov,
• Preverjanje,
• Socialno podjetništvo.
Vsaka kategorija vključuje en seznam z „opisnimi vprašanji“ in enim seznamom z “vprašanji
z več možnimi odgovori”.
UČNO
PODROČJE

TEMA

DELOVNI
PROCES

ZNANJE
DISKUSIJA
OPISNA VPRAŠANJA

VPRAŠANJA Z VEČ
MOŽNIMI ODGOVORI

UP1

INOVATIVNO
REŠEVANJE
PROBLEMOV

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP2

PREVERJANJE

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

UP3

SOCIALNO
PODJETNIŠTVO

Projektno
delo

2 vprašanji

4 vprašanja

IZBOR TEM

Tabela 1i: SEB testna struktura (teme/znanje)
Če upoštevate strukturo preizkusa in število vprašanj, ki so namenjena vsaki kategoriji, lahko
opravite preizkus sledeče:
1. Izberite DVE vprašanji iz seznama opisnih vprašanj za inovativno reševanje problemov
(IPS-W).
2. Iz seznama vprašanj z več možnostmi za inovativno reševanje težav (IPS-M) izberite ŠTIRI vprašanja.
3. Izberite DVE vprašanji s seznama opisnih vprašanj za preverjanje veljavnosti (V-W).
4. Izberite ŠTIRI vprašanja s seznama vprašanj z več možnostmi za preverjanje veljavnosti
(V-M).
5. Izberite DVE vprašanji s seznama opisnih vprašanj socialnega podjetništva (SE-W).
6. Na seznamu vprašanj za več možnostmi za socialno podjetništvo (SE-W) izberite ŠTIRI
vprašanja.
Vprašanja se lahko naključno ali namerno izberejo iz navedenih seznamov.
Čestitke! Izdelali ste svoj test znanja za socialno podjetniško značko!
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VPRAŠANJA ZA NOVATIVNO REŠEVANJE PROBLEMOV
Opisna vprašanja:
IPS-W-1 - Opišite, kaj je “design thinking”.
IPS-W-2 - Razložite cilj “design thinking” procesa.
IPS-W-3 - Razložite postopek “double diamond designa”.
IPS-W-4 - Poimenujte vse korake, vključene v proces “double diamond designa”.
IPS-W-5 - Opišite, kaj je uporabniško usmerjeno oblikovanje (krajše: HCD) in za kaj se uporablja.
IPS-W-6 - Navedite korake uporabniško usmerjenega oblikovanja.
IPS-W-7 - Opišite cilj faze opazovanja HCD.
IPS-W-8 - Opišite cilj faze definiranja HCD.
IPS-W-9 - Opišite cilj faze iskanja ideje HCD.
IPS-W-10 - Opišite cilj faze izdelave prototipov HCD.
IPS-W-11 - Opišite, kaj je miselnost in kako lahko pomaga pri procesu HCD.
IPS-W-12 - Navedite vsaj dve pomembni miselnosti za obravnavo procesa HCD.
IPS-W-13 - Razložite uporabo vprašanj »Kako lahko…« (HMW).
IPS-W-14 - Pojasnite, kaj se zgodi, če je vprašanje HMW preveč definirano.
IPS-W-15 - Pojasnite, kaj se zgodi, če je vprašanje HMW preveč nedefinirano.
IPS-W-16 - Opišite, kaj je uporabnik.
IPS-W-17 - Opišite cilj oblikovanja uporabnika.
IPS-W-18 - Navedite morebitne informacije, ki bodo vključene v profil oseb.
IPS-W-19 - Opišite, kaj je brainstorming in za kaj se uporablja.
IPS-W-20 - Navedite štiri pravila za brainstorming.
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Vprašanja z več možnimi odgovori:
IPS-M-1 - Design Thinking je:
a. Metoda za reševanje problemov v skupini na strukturiran način
b. Metoda za reševanje zelo enostavnih problemov
c. Kako razmišljati v oblikovanju
IPS-M-2 – Proces doublediamond designa je:
a. Kako ustvariti rabljeni nakit
b. Oblikovalci procesov uporabljajo za reševanje problemov
c. Postopek modnega oblikovanja, ki se začne z empatijo
IPS-M-3 ‘’Double diamond designc’’ proces vključuje naslednje število korakov:
a. 6
b. 4
c. 5
IPS-M-4 - Kaj je uporabniško usmerjeno oblikovanje?
a. Proces, ki proučuje človeško telo.
b. Proces, osredotočen na potrebe ljudi.
c. Strukturiran proces za reševanje problemov ljudi.
IPS-M-5 - Koliko korakov uporabniško usmerjeno oblikovanje?
a. 3
b. 5
c. 4
IPS-M-6 - Kaj se izvaja v fazi opazovanja HCD?
a. Zbranje podatkov o problemu, ki ga je treba rešiti.
b. Ljudje opazujejo, kako se lotevamo problema, ki ga je treba rešiti.
c. Naredimo prototip problema.
IPS-M-7 - Kaj naredimo v fazi definiranja HCD?
a. Opazujemo ljudi, da prepoznajo probleme.
b. Definiramo rešitev problema.
c. Iz zbranih informacij definiramo resnično težavo.
IPS-M-8 - Kaj se naredi v fazi preverjanja idej HCD?
a. Ustvarjamo ideje za rešitev problema.
b. Zamislimo si težavo.
c. Naučimo se preverjati idejo.
IPS-M-9 - Kaj se naredi v fazi izdelave prototipov HCD?
a. Vnesemo opredeljeni problem.
b. Rešitev problema oblikujemo.
c. Konstruiramo idejne rešitve za njihovo komunikacijo in testiranje.
IPS-M-10 - Kdo je uporabnik?
a. Vzorec širše ciljne skupine.
b. Oseba, ki nam pomaga pri reševanju problemov.
c. Tisti, ki idealizira možne rešitve.

39

Značka socialnega podjetnika - SEB

VPRAŠANJA ZA PREVERJANJE
Opisna vprašanja:
V-W-1 - Opišite, zakaj testiramo in kdaj je pomembno testirati.
V-W-2 - Opišite, kaj je testna metoda. Navedite vsaj 4 testne metode.
V-W-3 - Opišite, kaj je treba upoštevati pri testiranju z vprašalniki.
V-W-4 - Opišite, kaj je treba upoštevati pri testiranju z igranjem vlog.
V-W-5 - Opišite, kaj je treba upoštevati pri preskušanju s pomočjo sistema Lego Play.
V-W-6 - Opišite, kaj je treba upoštevati pri testiranju s pomočjo fizičnih modelov.
V-W-7 - Opišite, kaj je korist/vrednost in kaj izguba, ko prejmemo povratne informacije.
V-W-8 - Razložite, kako deluje povratna zanka Lean Startup Build-Measure-Learn.
V-W-9 - Opišite, kaj je platno poslovnega modela.
V-W-10 - Navedite vsaj 7 od devetih delov kanvas poslovnih modelov.
V-W-11 - Razložite namen dela: segment stranke.
V-W-12 - Razložite namen dela: predloga vrednosti.
V-W-13 - Razložite namendela: kanali.
V-W-14 - Razložite namen dela: odnosi s strankami.
V-W-15 - Razložite namen dela: prihodkovni tok.
V-W-16 - Pojasnite namen dela: struktura stroškov.
V-W-17 - Pojasnite namen dela: ključni viri.
V-W-18 - Pojasnite namen dela: ključne dejavnosti.
V-W-19 - Pojasnite namen dela: ključni partnerji.
V-W-20 - Pojasnite, kaj je kanvas socialno-poslovnega modela. Navedi dve razliki s kanvas
poslovnega modela.
V-W-21 - Pojasnite, kaj je “Elevator Pitch”. .
V-W-22 - Pojasnite, kako bi strukturirali “Pitch”.
V-W-23 - Razložite razliko med Pitch in Pechakucho.
V-W-24 - Opišite značilnosti dobrega pripovedovalca zgodb.
V-W-25 - Razložite pomen ponovitve.
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Bazen vprašanj

Vprašanja z več možnimi odgovori:
V-M-1 - Razlog, zakaj testiramo:
a. Če želite izvedeti več o našem uporabniku.
b. Za reševanje zelo enostavnih problemov.
c. Za prototip naših idej.
V-M-2 - Kakšen je pravilen vrstni red, ko razmišljamo v testiranju:
a. Definirajte, testirajte, prototipirajte in opazujete.
b. Iščite ideje, testirajte, prototipirajte in definirajte.
c. Definirajte, isščite ideje, prototipirajte in testirajte.
V-M-3 - Ko uporabljamo testno metodo:
a. Jo vedno uporabljamo brez vprašanj.
b. Imamo samo odprta vprašanja.
c. Odprta vprašanja združujemo s strukturiranimi vprašanji.
V-M-4 - Ko testiramo z igro vlog:
a. Ne poskušamo z našo ekipo, poskusimo jo neposredno z našo publiko.
b. Se najprej odločimo katere ideje želimo testirati z igro vlog.
c. Si za kostume si vzamemo čim več časa, pri tem pa upoštevamo vsako podrobnost.
V-M-5 - Kako lahko uporabljamo Lego Serious Play?
a. Kreativno razmišljanje in komunikacija.
b. Samo kot preskusno metodo.
c. Vsi odgovori so pravilni.
V-M-6 - Kakšna je dobra strategija, ko želimo testirati fizične modele?
a. Dajte prototip v roke svojih potencialnih strank.
b. Razložite svojim kupcem, kako naj uporabljajo prototip.
c. Vplivajte na stranko, kako naj uporablja model.
V-M-7 - Česa ne smemo storiti, ko dobimo povratne informacije?
a. Biti obrambni.
b. Poslušati in zapisovati.
c. Ustvariti pravilno okolje.
V-M-8 - Katero vprašanje pomaga opisati naše vrednostne trditve v Kanvas poslovnih modelih?
a. Katere dejavnosti so pomembne za naš uspeh?
b. Katero izmed težav naših strank pomagamo rešiti?
c. Kako komuniciramo s strankami?
V-M-9 - Katera trditev za kanvas socialno poslovenga modela je pravilna?
a. Nimamo prihodkov ali stroškov, ker gre za socialni model.
b. Sklop odnosov s strankami in sklop predlaganja vrednosti sta enaka.
c. Imamo dva segmenta: upravičence in stranke.
V-M-10 - Kaj je “Elevator Pitch”?
a. Zelo kratek pitch, s katerim idejo podamo v zelo kratkem povzetku, ki običajno traja 2 minuti.
b. Zelo prepričljiv način sporočanja zgodb o našem izdelju ali storitvi. Z njim se z ljudmi povežemo na globji ravni.
c. Predstavitveni slog, v katerem je prikazanih 20 diapozitivov vsakih 20 sekund.
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VPRAŠANJA O SOACIALNEM PODJETNIŠTVU
Opisna vprašanja
SE-W-1 - Opišite, kaj je socialno podjetništvo.
SE-W-2 - Opišite, kaj je socialni podjetnik.
SE-W-3 - Navedite vsaj dve značilnosti socialnega podjetnika.
SE-W-4 - Opišite, kaj je socialno podjetje.
SE-W-5 - Navedite vsaj dve značilnosti socialnih podjetij.
SE-W-6 - Ali imajo lahko socialna podjetja prihodke? Pojasnite svoj odgovor.
SE-W-7 - Navedite vsaj štiri od sedmih načel socialnega podjetništva, ki jih je razvila Muhamad Yunus.
SE-W-8 - Opišite, kaj so cilji trajnostnega razvoja.
SE-W-9 - Pojasnite cilje trajnostnega razvoja.
SE-W-10 - Navedite najmanj petciljev trajnostnega razvoja.
SE-W-11 - Opišite, kaj je vpliv.
SE-W-12 - Opišite, kakšen je družbeni vpliv.
SE-W-13 - Pojasnite, na koga ali na kaj lahko ustvarimo vpliv.
SE-W-14 - Opišite, kaj je teorija spremembe.
SE-W-15 - Pojasnite cilj teorije spremembe.
SE-W-16 - Navedite in opišite korake za opredelitev pričakovanega vpliva izdelka ali storitve.
SE-W-17 - Navedite korake, vključene v teorijo spremembe.
SE-W-18 - Opišite “izdelek ali storitev” v Teoriji spremembe.
SE-W-19 - Opišite “neposredne učinke” v Teoriji spremembe.
SE-W-20 - Opišite “pričakovane rezultate” v Teoriji spremembe.
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Bazen vprašanj

Vprašanja z več možnimi odgovori:
SE-M-1 - Socialno podjetništvo je:
a. Sposobnost ljudi, da se lahko družijo z drugimi.
b. Ustvarjanje rešitev za socialna, kulturna ali okoljska vprašanja.
c. Filantropska pobuda.
SE-M-2 - Socialno podjetništvo:
a. Osredotočen je na ustvarjanje dobička.
b. Osredotočen je na ustvarjanje vpliva v družbi.
c. Osredotočen je le na zmanjšanje porabe plastičnih mas.
SE-M-3 - Socialni podjetnik je:
a. Filantrop.
b. Oseba, ki skrbi za velike probleme in oblikuje trajnostne rešitve.
c. Oseba, ki se ukvarja izključno s socialno živilsko dejavnostjo.
SE-M-4 - Socialno podjetje:
a. Podeli dividende med zaposlene enako. .
b. Ohrani dobiček v podjetju za širitev in izboljšave.
c. Uporablja vedno zadnjo razpoložljivo tehnologijo.
SE-M-5 - Ciljev trajnostnega razvoja je:
a. 15
b. 17
c. 16
SE-M-6 - Kateri od naslednjih ciljev niso del ciljev trajnostnega razvoja:
a. Ugodna in čista energija.
b. Enakost med spoloma.
c. Razdejanje podnebja.
SE-M-7 - V teoriji sprememb je to prispevek k problemu, ki ga želimo rešiti:
a. Izdelek ali storitev.
b. Neposredni izhodi.
c. Pričakovani rezultati.
SE-M-8 - V teoriji sprememb je to neposredni rezultat našega izdelka ali storitve:
a. Izdelek ali storitev.
b. Neposredni izhodi.
c. Pričakovani rezultati.
SE-M-9 - V teoriji sprememb je to, kako naš izdelek ali storitev pomaga končnim uporabnikom:
a. Izdelek ali storitev.
b. Neposredni izhodi.
c. Pričakovani rezultati.
SE-M-10 – In a theory of change, this is the long-term positive changes on the society:
a. Impact
b. Direct outputs
c. Expected outcomes
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PREPOZNAVANJE ZNAČKE SOCIALNEGA PODJETNIKA (SEB)
Kompetence, ki so jih razvili učenci v Regionalnem inovacijskem središču, jim pomagajo pri
izboljšanju njihove priprave na današnji svet. Vedno več podjetij potrebuje te kompetence za
opravljanje svojih vsakodnevnih dejavnosti in ustvarjanje inovativnih inovacij.
Zato bodo znanja, pridobljena v regionalnih inovacijskih središčih, pomagala učencem izboljšati njihovo zaposljivost. Vloga značke socialnega podjetnika (SEB) je, da to stori tako, da
navede kompetence, ki so jih razvili učenci, in glavne vsebine, skozi katere so šli.
SEB ni le prednost za učence, temveč tudi za podjetja, saj lahko ugotovijo, kateri vajenec ima
znanje, ki ga potrebujejo za svoje projekte, da bi dosegli inovativne rezultate. Prav tako, ker
vajenci posedujejo osnove o potrebnem znanju, lahko podjetja prihranijo čas pri prenosu
znanja na njih, saj delajo bolj neodvisno.

SEB
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ZNAČKA SOCIALNEGA PODJETJA - PRIZNANJE

SEB
SOCIAL ENTREPRENEUR BADGE
Priznanaof
kompetenca
Recognition
Competencies
To priznavamo
Herewith
we recognize that

________________________
Name Surname
(Ime Priimek)

-

Month Day, Year
_____________
Date(Datum)
Awarded

Resposible Teacher/s

Ravnatelj
School
Director
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Kazalo Slik

KAZALO SLIK
Stran 10: “Model of Complete Action” (lastno grafiko).
Stran 11: “Model of Complete Innovation” (lasten koncept, lastno grafiko).
Stran 17: Oblikovano Freepik (spremenjena različica).
Stran 25: “Approach to Social Innovation” (lasten koncept, lastno grafiko).
Stran 26: Oblikovano Freepik (spremenjena različica).
Stran 27: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 28: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 29: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 30: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 31: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 31: Oblikovano Freepik (spremenjena različica).
Stran 32: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 34: (Slika v ozadju) Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 34: Oblikovano Liravega / Freepik (spremenjena različica).
Stran 30: Oblikovano vilmosvarga / Freepik (spremenjena različica).
Stran 36: Oblikovano rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).
Stran 45: SEB Logo (lastno grafiko).

49

Značka socialnega podjetnika - SEB

REFERENCE
Stran 10: Sekretariat der Kultusministerkonferenz Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung, 2007.
Stran 10: www.foraus.de/media/Instrument_28_3_komplett.pdf (dostopa do aprila 2019).
Stran 11: Model of Complete Innovation (lasten koncept, lastno grafiko)
Stran 25: “Approach to Social Innovation” (lasten koncept, lastno grafiko).
Stran 27: “SEB test structure” (lasten koncept, lastno grafiko).

50

Reference

2019

Projektni koordinator: Miguel Civera

Partnerji:

Licencirano pod Creative Commons: : „Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International “.

Ta projekt je bil financiran s pomočjo Evropske Komisije.
Publikacija odraža pogled avtorja. Evropska Komisija ni odgovorna za informacije, ki jih vsebuje ta publikacija
in njihovo nadaljnjo uporabo.

51

2019

