
TITLUL MODULULUI: Modulul 4: Sprijin pentru întreprinderile sociale ș i evaluarea succesului 

 

Schita modulului: Subiecte 

1. Evaluarea impactului social și măsurarea succesului 

a. Aplică instrumente de evaluare a impactului social 

2. Examinează politica UE si pe cea națională în relație cu antreprenoriatul social 

a. Inițiativa privind antreprenoriatul social al UE 

b. Horizon 2020.  

c. Sprijin pentru inovațiile sociale,  

d. Erasmus + oportunități pentru antreprenoriat social, 

e. Politica națională în ceea ce privește întreprindere socială 

3. Cerceteaza sprijinul national al intreprinderilor sociale 

a. Cerceteaza asigurarea suportului de formare profesionala, programelor de mentorat, oportunitati de conectare si accesul la cele mai bune practici  

Suporturi operaționale și strategice, noduri de întreprinderi sociale și incubatoare și sprijin financiar (incl. subvenții, împrumuturi, acțiuni, microfinanțare) în regiunea dvs..  

4. Finantarea sociala 

a. Să examineze provocările cu care se confruntă întreprinderile sociale în obținerea accesului la finanțare 

b. Defineste Finantarea sociala  

c. Exploreaza disponibilitatea mijloacelor de susținere financiara sociala  

 

Rezultatele învățării Cunostinte Abilitati Atitudini Evaluare Motodologii de predare 

Aplica impactul social si 
masurarea succesului 

 √  Evaluarea continuă:  
  

 Receptivitatea la limba engleză 

 competență și încredere în utilizarea limbii engleze 

 Dezvoltarea abilităților cognitive prin limbaj 

 

 

Prezentarea și evaluarea scrisă:  

 Planul Social de afaceri: Cum apreciați impactul social al 

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 
utilizare a limbii: oral, gest, 
semen, scris, visual, electronic 

Exploreaza și examineaza o 

varietate de diferite tipuri de 

suporturi financiare 

disponibile în întreaga UE 

√   

Compara si arata diferentele 
de formare, mentorare, 
support de retele specific 
cursantilor in diferite parti ale 
Europei 

√   
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Defineste finantarea sociala √   afacerii dvs. sociale (ca pe plan de afaceri social)? 

 Identificați trei suporturi pe care le-ai putea accesa (unul 

financiar și două non-financiare) pentru afacerea dvs. sociala 

și discutati despre modul în care afacerea dvs. ar putea 

beneficia de pe urma accesarii acestor suporturi 

Reflexii E-portfolio  

 Bazandu-va pe ce ati invatat in acest Modul, ce ati dori sa 
schimbati in planul dvs de afaceri? 

 

  

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. 1. Evaluarea impactului 

social 
2. 2. Instrumente de evaluare 

a impactului social 
3. 3. Bazele de date ale 

politicii UE și naționale 
privind antreprenoriatul 
social 

4. 4. E-Portofoliile 
5. 5. Resurse digitale 

 6. Studii de caz și finanțe 
sociale 
Lista de mai sus se va 
schimba cu module specifice 

Apreciaza importanța și 
beneficiile accesării formarii, 
a mentoratului, crearea de 

rețele și de sprijin financiar în 
antreprenoriatul social 

  √ 

Cunoasteti provocările cu 
care se confruntă 
întreprinderile sociale în 

obținerea accesului la 
finanțare 

  √   

 


