
TITLUL MODULULUI: Modulul 3: Dezvoltarea personală în antreprenoriat social 

 

Schita modulului: Subiecte 
  

1. Abilitati de comunicare in afaceri 

a. Tipuri ș i moduri de comunicare in afaceri 

b. Bariere în comunicarea efectivă 

c. Limbajul corpului, percepț ii ș i primele impresii 

d. Abilitati de comunicare unul la unul si in grup 

2. Abilitati de prezentare 

a. Pregătire ș i planificare 

b. Structurarea unei prezentari, inclusiv. ritmul ș i calendarul 

c. Cunoscand audienta si interactiunea publicului  

d. Materiale vizuale  

e. Principiile de performanț ă 

3. Comunicarea Digitala   

a. Atributele comunicarii digitale 

b. Oportunitati si restrictii in comunicarea digitala  

c. Etica in comunicarea digitala  

4. Cunostinte de retea  

a. Dezvoltarea unei reț ele de influenț ă 

b. Identificarea oportunitatilor de retea  

 

Rezultatele învăț ării Cunostinte Abilitati Atitudini Evaluare Metodologii de predare 

Să dezvolte o conș tientizare a 
diferitelor moduri eficiente de 
comunicare in afaceri  

√   Evaluarea continuă:  

 Receptivitatea la limba engleză 

 competenț ă ș i încredere în utilizarea limbii engleze 

 Dezvoltarea abilităț ilor cognitive prin limbaj 

 

Prezentarea ș i evaluarea scrisă:  

 Pregateste o prezentare video a planului de afaceri 

Activitati de limba engleza 
orala, scriere si citire 
integrate in modul cand 
acopera continutul 
antreprenoriatului social, 
consolidate in continuare 
folosind strategii de invatare 
digitala pentru a forma o 
deprindere de invatare 
holistica, pentru cursant si 
formator. 
Folosirea tutror produselor de 

Practica o varietate de abilitati de 

comunicare personala si digitala 

√   

Cunoasteti implicaț iile etice 
în comunicarea digitală 

  √ 
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Apreciem importanț a 
dezvoltării abilităț ilor de 
reț ea care, la rândul său, 
ajută la dezvoltarea unei 
reț ele de influenț ă în 
antreprenoriat social 

  √  

 E-portofoliu de reflecț ie  
 

Pe baza celor învăț ate în acest modul ce aț i schimba în planul de 

afaceri? 

  

utilizare a limbii: oral, gest, 
semen, scris, visual, electronic 
si digital. 
 

Toate metodologiile de 
invatare care cuprind 
strategii digitale vor fi 
focusate pe: 

 Dezvoltarea unei relatii de 
comunicare prin 
intermediul limbii engleze  

 Intelegerea structurii si 
continutului in limba 
engleza  

 Explorarea si folosirea 
limbii engleze 
 

 
1. Tehnici de prezentare a 

competentelor 
2. Tehnici de comunicare 

eficientă 
3. Proiectarea ș i dezvoltarea 

unui podcast video 
4. E-Portfoliu 
5. Resurse Digitale 
 
Lista de mai sus se va 
schimba cu module specifice 

 

Prezinta ș i înregistrează un 
plan de antreprenoriat social 
cu ajutorul tehnologiilor 
digitale 

 √  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


