
         С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз 1 

 

Проектът  

Подготовка за първия интелектуален продукт: Учебната програма  

1. Какво е CLIL? 

 

     
 
 

 

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. 

 

 

Доклад за социалните предприемачи/НПО, вземащите решения и доброволците в социалния сектор 

Започвайки след първата международна среща, през декември 2015, 
това проучване се превърна във важна част от работата на всеки от 
партньорите. Първоначални и последващи изследвания във всяка от 
страните представиха състоянието на социалното предприемачество 
и възможностите за въвличане на обучаеми/обучители в релевантни 
дейности и проекти. 

В доклад се сравняват резултатите от анкети, направени от всеки от 
партньорите: една, сред доброволци и обучаеми в областта на 
професионалното образование и обучение (ПОО) и друга - със 
социални предприемачи, представители на НПО и лица, отговорни за 
вземането на решения в социалната сфера. Въпросниците 
разглеждат: видовете социални предприятия, чиито представители са 
респондентите; очакваните резултати, ползите и въздействията, както 
и предизвикателствата в социалните предприятия; очакваните ползи 
от обединяването на обучението по социално предприемачество, CLIL 
и ИКТ; най-полезните материали и ресурси в подкрепа на социалното 
предприемачество; качествата, необходими на младите хора, за да 
успеят в социалното предприемачество и целевите групи, към които 
спадат респондентите. Петте партньора предоставиха общо 92 
анкетни карти.  

 

Посредством метода CLIL ученикът усвоява едновременно съдържанието по нов предмет и нов език, а 

учителят трябва да бъде в състояние да оцени напредъка и в двете насоки. Учителите, прилагащи този 

метод на обучение могат да използват оценката и обратната връзка едновременно, за да насърчат 

учениците да работят върху по-доброто разбиране на съдържанието по предмета, и да се фокусират 

върху правилната и точна употреба на езика. 

УЧЕБНА 
ПРОГРАМА  

 методология за интегрирано 
обучение по предмет на чужд 
език  

 Теория за множествената 
интелигентност 

 ИТ-базирани инструменти 

2015-1-BG01-KA202-014337 

Professional, Румъния 

    БЮЛЕТИН  II 



         С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз 2 

 

 
 

 

Разнообразните начини за достъп до съдържанието 
подобряват ученето (Хати, 2011). 

Възможността учениците да разполагат с разнообразни 
начини за демонстриране на своите знания и умения 
повишава ангажираността и желанието за учене, и 
улеснява учителите в разбирането на тези знания и 
умения. (Дарлинг-Хамънд , 2010)  

Обучението трябва да бъде базирано на възможно най-
подробна информация за специфичните силни страни на 
учениците, техните нужди и сфери на развитие 
(Томлинсън, 2014). 

  

 

 

 

 

 

Среща с учители и ученици от Румъния  

2. За Теорията за множествената интелигентност? 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРА 

МЕЖДУНАРОДНА 

СРЕЩА  

 

Втората 

международна среща 

по проекта се състоя 

в Търгу Муреш, 

Румъния на  

23-24 юни 2016 г. 

Основна цел на 

срещата беше 

подготовката на 

първия 

интелектуален 

продукт:  

Учебната програма. 

 

Информационните 

технологии, заедно 

с принципите на 

CLIL и 

множествената 

интелигентност 

ще бъдат включени 

във   всички 

резултати от 

ученето (РУ), 

на които се 

базира  

Учебната програма. 

УЧЕНИЦИТЕ за социалното предприемачество  

КАКВО Е СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО? 

Социалното предприемачество е за това как да започнеш, 

да изградиш и да развиваш бизнес, който променя света и 

го прави по-добър.  

КОИ СА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ? 

Социалните предприемачи са хора с новаторски решения 

за най-наболелите социални проблеми на обществото. 
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КАКВО НОВО  

Защо английски език и  

социално предприемачество в едно обучение?  

 

 

 

 

 

Румънският връх Молдовяну и подземния глетчер пещерата Скаришоара бяха двете цели, които 

испанският ни партньор си бе поставил и успя да покори.  

Смята се, че обемът на леда в глетчера е около 75 000 m3,  

съхранили  климатичните колебания от последните 

три хилядолетия. Проучване показва, че  

ледникът трябва да е на 4000 години.

По време на срещата с ученици 

стана ясно, че за социалното 

предприемачество  се знае малко. 

По-познати за хората са 

неправителствените организации 

(НПО). Част от присъстващите се 

оказаха членове на различни 

асоциации, други, с опит като 

доброволци. Голяма част    

от присъстващите  

заявиха  

интерес  

и  желание  

да се включат  

в  инициативи,  

свързани      със 

социалното предприемачество. 

 Според учениците CLIL ще спомогне за 

развиване на езиковите умения. Английският 

език, според тях, не би бил пречка за 

разбирането на съдържанието по предмета, 

ако чуждоезиковото обучение  започне от 

ранна  възраст  и  се  достигне   добро   ниво 

на владеене.  Освен това са на мнение, че 

преподавателят  трябва  да  има  високо ниво      

на  английски  език,  така, че да 

 предложи   както   модел  

в  езиковото обучение 

така и в областта на  

социалното предприе- 

мачество.    Всички    са  

единодушни, че най-успешно  

би  било  обучението  от  препо- 

давател, владеещ чуждия език като майчин. 

Professional, Румъния 

    БЮЛЕТИН  II 

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. 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjNiqaqyJPOAhUDFSwKHZ2wB7MQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.marshruty.ru%2FPlaces%2FPlace.aspx%3FPlaceID%3D3fda0227-7594-4da0-85df-5597009484ac&usg=AFQjCNEtACME40-Ds-ODXBHyHEqvAe92Kw&bvm=bv.128153897,d.bGs

