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Проектът
Проект SET2CLIL или „Технологично-базирано обучение
по социално предприемачество на чужд език“ е

в

Стратегическо партньорство по Програма ЕРАЗЪМ+
в областта на професионалното образование и обучение.

Трета междуна родна среща
Партньорите бяха посрещнати в Mary Immaculate College
(Колеж за подготовка на учители) от професор Майкъл Хийли,

Заместник-ректор, направление „Проучвания“.

С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

• социално
предприемачество
• чужд език
• ИКТ
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Учебната програма
Д-р Ребека Пърсел, преподавател по бизнес направи кратък
уъркшоп по съдържанието на модулите от учебната програма
и осигуряването на свързаност между тях. Изгледахме няколко
видеа с примери за добри практики в социалното предприемачество в Ирландия, които обсъдихме и анализирахме. Ребека
сподели с групата мнението си за модулите във вида им към
момента. Партньорите дискутираха върху възможните
промени и преструктуриране на съществуващите
модули. Последва подробна дискусия върху
напредъка в работата, свързаността между
темите и тяхното съдържание, като в
резултат партньорите се обединиха около окончателния
вид на учебна програма.
Д-р Анджела Кени,
П ом ощ н ик - д ек ан ,
направление „Обучение“
представи същността на
единиците резултати от учене

(ЕРУ) и партньорите продължиха с
разписването на ЕРУ за всеки от модулите.
Партньорите обсъдиха втория интелектуален
продукт и разгледаха насоките за електронното
хранилище, предварително предоставени от Инфоцентър.

Участници
на срещата в Ирландия
•
•
•
•

ИНФОЦЕНТЪР
/България/
PROF
/Румъния/
IRMA SL
/Испания/
MIC
/Ирландия/

Култура

Дениъл ТийчТайлър разведе
партньорите на
културноисторическа
обиколка из
град Лимерик.
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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.

