
 
 

Descrierea 

Modulele  curriculum-ului sunt concepute astfel încât acestea să poată fi transmise de 

formatori cursanților intr-o varietate de contexte naționale diferite, atât din mediul urban 

cat și rural.  Curriculum-ul a fost conceput pentru a satisface nevoile participantilor care 

provin dintr-o varietate de medii, inclusiv celor care aspiră sa devina antreprenori 

sociali, antreprenori sociali în formare, antreprenorilor sociali existenti și a celor care 

lucrează în sectorul întreprinderilor sociale.  

 

Limba engleză  orală, activitățile de citire și scriere, sunt integrate în fiecare modul 

atunci când acoperă conținutul în AS, care este consolidat în continuare folosind o 

varietate de strategii digitale de învățare pentru a forma o experiență de învățare 

holistică pentru formator și cursant.  

 

Instructor și cursant vor experimenta metodologii de predare care le vor permite 

posibilitatea de a aplica toate produsele de utilizare a limbii adică oral, în scris, vizual, 

electronic și digital. Metodologiile de predare care încorporează strategii digitale vor 

pune accentul pe dezvoltarea relațiilor de comunicare prin intermediul limbii engleze; 

înțelegerea structurii și conținutului limbii engleze și explorarea și folosirea limbii 

engleze. 

 

Activitățile de evaluare și de reflecție continuă sunt o trăsătură comună care sunt 

prezente  in fiecare modul si care acorda timp participantilor să reflecteze și să 

consolideze ce au invatat in modulele anterioare. Acest lucru le permite să reflecteze 

asupra cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor lor față de antreprenoriatul social și 

potențialul lor de a deveni  antreprenori sociali. 

 

La sfârșitul programului de pregătire cursanții au finalizat un e-portofoliu, documentand 

cunostintele și reflecțiile lor asupra învățării prin parcurgerea moduleleor. Cursanții își 



 

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use that can be made of the 

information contained therein. 
                                                                 

2 

vor dezvolta cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a pregăti un plan de afaceri in 

economia sociala, pe care- l vor prezenta, printr-o varietate de diferite mijloace de 

comunicare și digitale, la sfârșitul programului de pregătire.   

 

Rezultatele invatarii 

La finalizarea cu succes a programului, cursanții vor fi capabili: 

 

Cunostinte 

  Să demonstreze cunoasterea și înțelegerea antreprenoriatului social, natura 

antreprenoriatului social și modul în care poate fi aplicat la problemele sociale. 

 Să demonstreze  înțelegerea complexității antreprenoriatului social și provocările 

cu care se confruntă antreprenorii sociali 

 Să demonstreze o înțelegere competentă a limbii engleze; înțelegerea structurii 

și conținutului limbii engleze și explorarea și folosirea limbii engleze la nivel A2 și 

A2 + conform  Cadrului European pentru Limbi Străine 

Aptitudini  

 Să se angajeze în reflecție și auto-evaluare privind potențialul lor de a deveni 

antreprenori in economia sociala. 

 Angajarea în procesul de creare a noii întreprinderi sociale de risc, in a dezvolta o idee de 

afacere sociala pentru proiectarea unui plan de afaceri in economia sociala. 

 Sa manifeste puternice abilități de comunicare și relaționare atat în limbajul oral 

cat și formularea scrisa printr-o varietate de  mijloace digitale. 

Competente 

 Să aplice principii și teorii relevante ale AS, folosind abilități de comunicare de 

afaceri bine dezvoltate pentru a informa despre practica  profesională.   

 Analiza critica si oglindirea eficacitatii propriilor cunostinte, aptitudini și atitudini 

prin reflecție continuă.  

 


