
      С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз 

 

Проектът  

Цел  

     
 
 
 

 

Проект SET2CLIL или „Технологично-базирано обучение  

по социално предприемачество на чужд език“ е  

Стратегическо партньорство по Програма ЕРАЗЪМ+  

в областта на професионалното образование и обучение. 

 

 

Нашият     проект    има    за    цел    да    допринесе  

за   развитието   на   умения   по   социално  

предприемачество,   дигитални  

компетентности   и  чужд   език     

като част  от  професионалното  

образование и обучение (ПОО),   

да         насърчи         дигиталната  

интеграция     в    ПОО,   както   и  

лесно  достъпното  продължаващо    

ПОО,   включително    в   селските   

райони,    чрез    създаването    на  

три интелектуални продукта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

За постигане на заложените цели ще бъдат въвлечени минимум 750 участника, сред 

които: бъдещи и действащи социални предприемачи, обучаеми по различни професии от 

ПОО, доставчици на ПОО, учители и обучители в областта на ПОО, институти за 

подготовка на учители, неправителствени организации и знакови фигури от социалния 

сектор, овластени и регулаторни органи. 
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ЕЛЕКТРОННО 

ХРАНИЛИЩЕ 

 за събиране, съхранение и 

предоставяне на свободен 

достъп до учебни материали за 

интегрирано обучение по 

социално предприемачество на 

чужд език (CLIL) 
 

 за улеснение на билингвалното 

обучение по социално 

предприемачество и  в помощ 

на учителите по чужди езици  

• социално 

предприемачество 
 

• чужд език 

• ИКТ 

 

в 

Учебна програма,  
базирана на 3 стълба: 

 

 методология за интегрирано 
обучение по предмет на чужд 
език като инструмент за  
качествено обучение    
 

 Теория за множествената 
интелигентност 
 

 ИТ-базирани инструменти 

Идеи и примери за 

приложение на 

интегрираното 

обучение по 

предмет на чужд 

език  
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Проектът SET2CLIL всъщност обединява опит и 

експертиза в чуждоезиковото обучение, социалното 

предприемачество и информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ), за да постигне 

важна синергия: иновативно, лесно достъпно, 

разпознаваемо, насочено към потребителя и спестяващо 

време решение за ПОО с добавена стойност. Такова 

решение ще донесе значителни краткосрочни и дългосрочни 

ползи за системите за ПОО за участващите страни, както и 

извън рамките на партньорството по този проект. 

 

 

 

Партньорство 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор на проекта  

Инфоцентър ЕООД, България 

Център за професионално 
обучение 

 

Fundatia Professional, Румъния 

Неправителствена организация 

IRMA S. L., Испания  

Консултантска компания 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция  

Девическо училище 

Mary Immaculate College,  

Република Ирландия 

Колеж за подготовка на 
учители 
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Началото 
 

Първата международна 

среща по проекта се 

проведе на 9ти–10ти 

декември 2015 г. в 

Трявна, България. 

Целта на срещата бе да 

се обсъдят въпроси, 

свързани със 

създаването на 

крайните 

интелектуални 

продукти –  

Учебна програма, 

хранилище с 

електронно-базирани 

учебни материали, 

Наръчник за 

преподавателя. 

 

Партньорите се 

срещнаха с кмета на 

Община Трявна г-н 

Дончо Захариев,  

за да представят 

целите на проекта и 

получиха подкрепата 

на местните власти. 

Автор: ИНФОЦЕНТЪР, България 
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КАКВО Е  CLIL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО социално предприемачество? 
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Социалните предприемачи са хора с 

новаторски решения за най-наболелите 

социални проблеми на обществото. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩО   CLIL? 

КОИ са социалните предприемачи? 

 

 

Социалното предприемачество е за това 

как да започнеш, да изградиш и да 

развиваш бизнес, който променя 

света и го прави по-добър.  
 

 

 

 

 

„Content and language integrated learning“  от  английски  език,  или интегрирано обучение по 

предмет  на  чужд  език  е  термин,  въведен  през  1994 г. от  Дейвид  Марш  и  Ан  Малджъс  като 

методология  подобна,  но  все  пак различаваща  се от подходите „езиково  потапяне“ и „използване  

на предмет  за  изучаване на чужд език“. CLIL  е  подход за изучаване на съдържанието  по  предмет 

посредством чужд език, като по този начин се усвоява  както предмета, така и езика. Този подход  е 

определен от Европейската комисия като особено важен, тъй като той практически дава възможност 

на   учащия  да  използва  новите  си   езикови  умения  непосредствено   след   придобиването  им. 

 

 

    

                          CLIL е образователен подход,  при който              

                           чуждият език се използва като средство   

                            за  преподаване на учебно съдържание.  

                             Това   разширява    възможностите    за  

                              езиково  обучение и  практика  без  да  

                              се  увеличава  продължителността   на  

                             учебната програма. Подходът интегрира 

различни ИКТ инструменти и улеснява 

практическото обучение в реална среда.

 

В много случаи социалното предприема-

чество е основният, ако не и единственият, 

потенциал за развитие в някои райони на 

Европа, по-специално селските райони. 

Европейската  мрежа  за  

развитие на селските  

райони съобщава,  

че  около   14%  

от населението  

в преобладаващо  

селските райони на  

ЕС страда от равнища  

на  заетост  по-ниски от  

половината от средните  за  ЕС. В същото    

време   социалната    икономика    е важен  

стълб на европейската икономика, 

представляващ    около     10%   от      БВП. 

 Повече от 11 милиона работници, или 

4,5% от активното население на ЕС, са 

заети    в  социалната   икономика.   Една    

      на   всеки    четири    нови      бизнес   

                        инициативи,  стартиращи     

                              всяка      година     е  

социален    бизнес.  

Според       доклад  

                                    за      социалните 

                                    иновации          и   

заетост  в  селските 

 общности        новите   

                         обучителни      курсове  

за       хора      от      селските     райони,   

които  са  в  риск  от  социално 

изключване, се разглеждат като двигател 

за    социални    иновации   и    развитие. 

КАКВО е  социално предприемачество?  

Този проект е финансиран с 

подкрепата на Европейската 

комисия. Тази публикация отразява 

само личните виждания на нейния 

автор и от Комисията не може да 

бъде търсена отговорност за 

използването на съдържащата се 

 в нея информация. 

 

Автор: ИНФОЦЕНТЪР, България 


