
 

 
 
 

Proiect 
Girls Lead: Sprijinirea femeilor tinere în găsirea locului lor ca antreprenori sociali 

și în asumarea rolului de conducere încă de timpuriu 
 
 
 

GHID DE STUDIU INDIVIDUAL 
pentru programul de formare în sprijinul femeilor lider 

 
Nr. proiect: 2018-UK01-KA205-047767.  
Acest proiect a fost cofinanțat de Comisia Europeană. Această publicație reflectă doar 

opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar 

putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.  
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Bună fetelor! 

În fața dvs. este Ghidul nostru de studiu individual. Vă va ajuta să utilizați mai eficient 

posibilitățile platformei www.girls-lead.eu și în special Spațiul de învățare pentru a vă 

dezvolta abilitățile de conducere care vă vor ajuta să obțineți o viață de succes și să vă 

realizați profesional ca antreprenor social. 

Această platformă este dezvoltată în cadrul proiectului GirlsLead, care are ca scop 

dezvoltarea unei culturi a inițiativei în rândul femeilor tinere, în vederea dezvoltării 

abilităților de conducere și pentru a le ajuta să-și ducă la bun sfârșit inițiativele. 

 

Iată pașii pe care trebuie să-i parcurgeți în timpul experienței de studiu individual: 

Pentru a accesa secțiunea FI-ȚI LIDER, faceți clic pe butonul corespunzător din meniul 

principal / situat în partea de sus a paginii / sau pe săgeata din ecranul principal. 

http://www.girls-lead.eu/
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 Următorul dvs. pas este să intrați în spațiul de învățare. 

 

Aici veți găsi: 

1. Acest ghid de studiu individual 

2. Videoclipuri de studiu 
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3.  Module de formare în engleză, bulgară, română, greacă, franceză și spaniolă. 

În secțiunea STUDIAȚI CLIPURILE VIDEO, veți găsi șase scurtmetraje care prezintă diferite 

stiluri de conducere și comportamentul tipic al liderilor. Videoclipurile sunt produse special 

pentru această formare și vă vor ajuta să înțelegeți cum afectează comportamentul liderului 

un grup cu care lucrează liderul. Veți vedea în ele câteva dintre caracteristicile diferitelor 

stiluri de conducere și veți înțelege comportamentul adecvat al unui lider. Videoclipurile vă 

vor ajuta, de asemenea, să recunoașteți cu ușurință un stil bun de conducere. Unele dintre 

exercițiile din module sunt, de asemenea, legate de aceste videoclipuri. 

 

Alegând limba preferată, ajungeți la cursul de formare „Cum să devii lider”, care constă din 

șase module: 

MODULUL 1 ”Cine sunt?” – Dezvoltare personală 

MODULUL 2 ”Sunt un lider?” – Abilități de lider 

MODULUL 3 ”În ce direcție mă îndrept?” – Viziune 

MODULUL 4 ” Cum pot să mă fac auzită?” – Comunicare 
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MODULUL 5 ”Sunt capabilă să rezolv probleme?” – Rezolvarea problemelor într-un mod 

creativ 

MODULUL 6 ”Să devin cea mai bună?” – Abilități interpersonale 

Vă recomandăm să parcurgeți în mod consecvent toate modulele, dar la discreția dvs., de 

asemenea, puteți să le abordați selectiv. 

Fiecare dintre module este format dintr-un număr diferit de unități și subunități (de la două 

la cinci). De exemplu, în modulul 1 există patru unități.  

 

În această secțiune vă recomandăm, de asemenea, să luați în considerare secvențial fiecare 

unitate, de la prima până la ultima, pentru a urma logica subiectului prezentat.  

Fiecare unitate conține: 

1. O scurtă incursiune teoretică 

2. Exerciții și / sau întrebări pentru auto-reflecție 

3. Materiale suplimentare legate de tema unității, precum: linkuri către articole interesante, 

videoclipuri sau exerciții 

4. Un buton ÎNAPOI  pentru a reveni la pagina principală a modulului. 
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Vă sfătuim să respectați secvența sugerată din unitatea relevantă. Deci, veți putea să vă 

formați o idee completă a subiectului, menționat în unitate.  

Elementele teoretice sunt de obicei formulate sub formă de întrebare. De exemplu: „Ce este 

o misiune?”, „Ce este o strategie?” Aceste elemente acoperă teorii / modele de bază legate 

de tema unității, definirea termenilor, schemelor, modelelor etc.  

 

Exercițiile diferă în diferite module și unități. Unele dintre ele sunt sub formă de chestionare 

online pentru a testa cunoștințele teoretice dobândite - o dată cu terminarea exercițiului 

până la final, veți vedea dacă răspunsurile dvs. sunt corecte sau trebuie să vă întoarceți și să 

corectați unele dintre ele; altele sunt teste online, studii de caz, videoclipuri de studiu cu 

întrebări de analiză sau întrebări de auto-reflecție la care trebuie să răspundeți. 

 

La fiecare modul veți găsi un pachet cu materiale suplimentare, care conține diferite link-uri 

către diverse publicații pe această temă. Nu le ocoliți, acestea vă vor ajuta să vă extindeți și 

să vă îmbogățiți cunoștințele despre subiectul specific.  
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Acestea sunt pe scurt instrucțiunile noastre preliminare pentru parcurgerea cu ușurință a 

Programului de formare pentru sprijinul leadershipului la fete. Am încercat să facem în acest 

set de instrucțiuni totul cât mai clar și mai ușor posibil pentru munca individuală, dar dacă 

aveți întrebări, puteți contacta organizații partenere ale proiectului. Veți găsi coordonatele 

noastre în secțiunea DESPRE PROIECT. Suntem încântați să vă stăm la dispoziție pentru 

îndrumări și clarificări suplimentare! 

 

În cele din urmă - pentru a profita la maximum de resursele de formare GirlsLead, 

parcurgeți-le, gândindu-vă la obiectivul dvs. final și cel mai important - să vă îndepliniți ideile 

și să vă dezvoltați. Depinde de dvs. să vă îndepliniți visele! 

Și nu uitați: 

" Orice ai fi, fii unul bun!"  

Abraham Lincoln 

 

 

 


