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Antreprenoriat social
-

Discipline de educație 
generală

Liceu
-

Elevii de la 12 la 15 ani

„Ne propunem dezvoltarea antreprenoriatului social inovator simt în 
tinerii antreprenori să răspundă proactiv la problemele societății lor.

Simțul inițiativei și antreprenoriatului este o abilitate transversală 
esențială identificată de Uniunea Europeană atât pentru a crea lo-
curi de muncă în viitor, cât și pentru a construi societăți rezistente.

Ideea proiectului este de a crea un program de formare pentru a 
sprijini cadrele didactice în creșterea relevanței și a nivelurilor de 
realizare ale elevilor care studiază antreprenoriatul, cu accent pe 
furnizarea de soluții pentru provocări sociale presante și vizând un 
impact social mai mare.

Antreprenori sociali
-

Antreprenori locali și 
naționali
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Partenerii proiectului vor sprijini tinerii antreprenori și profesori 
prin următoarele activități cheie:

Se va stabili un ghid de antreprenoriat social, ba-
zat pe o cercetare a ecosistemului antreprenori-
lor sociali pentru a produce un pedagogic cadru 
și model de structură curriculară pentru profe-
sori.

Un ghid de 
competență

O platformă de 
e-learning

Destinată studenților și profesorilor, platforma de 
e-learning va facilita și găzdui cursul de formare 
DESIRE pentru antreprenoriat social.

@desireproject.eu

Scopul principal al proiectului este de a crea un 
curs de formare în domeniul antreprenoriatului 
social. Metodologia din spatele creării cursului 
de formare se va baza pe feedback-ul real primit 
de antreprenori și profesori reali, precum și pe 
instrumente cu utilitate dovedită, cum ar fi Digi-
comp și Entrecomp.

Un curs de 
formare pentru 
antreprenoriat 
social 

Faza de pilotare va include 20 de elevi din țara 
fiecărui partener și va fi esențială pentru finalizați 
conținutul instruirii cursului.

Un proiect pilot
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