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O2. ENTRE4ALL: vodič za izobraževalno učenje za postavitev 

središč digitalnega socialnega podjetništva 

O2.1. Poučevanje in gradiva na podlagi pristopa socialne 

aktivacije 
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Modul  3. Financial competences 

Številka 
aktivnosti 

M3-T1-A3 

Tema 1. Izbira finančnih storitev 

Učni rezultati 
Razumevanje osnovnih storitev plačevanja in pologa 

Znanje o financiranju podjetja: finančne potrebe, možnosti financiranja 

Učni pristop 

☒ Možnost kombiniranega učenja                 ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                 ☐  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                         ☒  Delo v skupinah 

☒  drugo  

Tehnika 
izobraževanja 

Kombinirano učenje (delo v skupinah) 

Trajanje 60 – 90 minut 

Prostor/ 
oprema 

Prostor za vadbo naj bo postavljen kot oder (spredaj z dvema mizama, ter v 
krogu z občinstvom). 

Udeleženci 
potrebujejo: 

 Pisalo in zvezek za zapiske 

Priloženi 
delovni listi 

Delovni listi niso potrebni 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Tema razprave: Ali bi se odrekli svojemu delu, da bi se lahko osredotočil na 
svoje socialno podjetje? 
 
Razred je razdeljen na dve skupini, da bi razpravljali o prednostih in slabostih 
nadaljevanja dela (honorarno / s polnim delovnim časom) ob ustanavljanju 
socialnega podjetja. 
 
Priprava: razprava v vsaki skupini (za / proti) 
Vsaka skupina imenuje govorca. 
Govorniki predstavijo svoj primer (za / proti) 
Temu sledi splošni krog “VPRAŠANJA + ODGOVORI občinstva.  
   

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

/ 

Nasveti 
To dejavnost je mogoče enostavno prilagoditi kombiniranemu stilu učenja, 
učenja na daljavo ali domačega študija z raziskavami in pripravami na debato, 



  S t r a n  | 3 

 

 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije. To gradivo odraža samo stališča avtorja in Komisija 

ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Številka projekta: 2019-1-

SI01-KA204-060426 

 

ki poteka v kadarkoli (UDELEŽENEC si sam določi čas) in / ali na sami diskusijI 
prek video povezave. 
 
Če se izvaja s skupino gluhih, je treba paziti, da je možen stik z očmi tako za 
govorce kot za občinstvo (npr. Krog stolov v nasprotju z vrstami). Če je skupina 
mešana in vključuje gluhe udeležence, mora biti tolmač za znakovni jezik 
skrbno postavljen, da zagotovi polno razumevanje vseh udeležencev. 

 


