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Заключителна среща 

Целта на срещата  

 

На  7-ми–8-ми юни 2017, в 

Букурещ, Румъния, 

партньорите се 

срещнаха за последната 

– четвърта – среща по

проект SET2CLIL. 

Домакини на събитието 

бяха колегите от „Fundatia 

Professional“, Румъния. 

 

На срещата се обсъдиха подробно крайните версии на 3-те интелектуални 

продукта:  

Учебна програма 

Електронно хранилище с учебни материали 

Наръчник за обучители 
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Учебната програма е фокусирана едновременно върху 

всяка от различните езикови компетентности (четене, 

писане, говорене и слушане с разбиране) и върху 

резултатите от учене, свързани със социалното 

предприемачество.  

Програмата е достъпна за сваляне в: 

.pdf формат на 6 езика (IE, EN, BG, RO, TR, ES); 

като електронна книга (EN) за четене на таблети и 
смартфони. 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА         
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ЕЛЕКТРОННОТО ХРАНИЛИЩЕ 

много видеа, презентации и дейности, насочени към обучаемите бяха разработени с 

цел да подпомогнат учителите в преподаването на 5-те модула от учебната програма 

по социално предприемачество; 

30 практически примери от 5 европейски държави ще подпомогнат смели 

преподаватели, които искат да приложат CLIL в обучението на социални предприемачи, 

като предоставят на обучаемите примери от реалния живот, както местни, така и на 

европейско равнище. 
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как да се използват източниците по SET2CLIL; 

ИКТ инструменти, улесняващи практическото обучение по метода CLIL; 

30 планове на уроци, оценка и още много. 
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Обсъдени бяха още: начините за вътрешна и външна оценка, 

разпространение, мултиплициране и експлоатиране на резултатите. 

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. 

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 


