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An Tionscadal  

An Aidhm 

     
 
 

 
 

 

Is Comhpháirtíocht Straitéiseach faoin gClár Erasmus+ i réimse an 

oideachais agus na hoiliúna gairmiúla é an tionscadal SET2CLIL nó 

oiliúint san fhiontraíocht shóisialta le cuidiú teicneolaíochta 

bunaithe ar fhoghlaim chomhtháite ábhair agus teanga. 

 

 

 
Is í aidhm ár dtionscadail ná cur le forbairt  

scileanna  fiontraíochta,  teanga  agus  

digiteacha san earnáil VET, le feabhas  

a chur le comhtháthú  digiteach  san  

earnáil  VET agus  le cur  chun  cinn  

leanúnach VET ar féidir rochtain a  

fháil go héasca air, sna ceantair  

thuaithe  san  áireamh,  trí  

aschur intleachtúil a chruthú:  

 

 

 

 

 

 

Chun an méid sin a bhaint amach, glacfaidh ar a laghad 750 duine páirt, agus ina measc siúd 

beidh: fiontraithe sóisialta agus iad siúd ar mhaith leo a bheith ina bhfiontraithe sóisialta, 

foghlaimeoirí ón earnáil VET, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus cinnteoirí san earnáil 

shóisialta, soláthróirí, údaráis agus luchta déanta beartas san earnáil VET, múinteoirí agus 

teagascóirí VET (múinteoirí ábhair agus teanga, múinteoirí dátheangacha), institiúidí agus 

soláthróirí oiliúna múinteoirí.  
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S T Ó R  

L E I C T R E O N A C H  

 chun acmhainní oiliúna CLIL a 

bhailiú agus a chaomhnú agus 

a mbeidh rochtain oscailte 

orthu ann 
 

 múinteoirí fiontraíochta 

sóisialta CLIL a éascú, chomh 

maith le múinteoirí teanga 

agus múinteoirí dátheangacha. 

Smaointe agus 

deashamplaí de 

CLIL i mbun 

feidhme 

• fiontraíocht shóisialta 

• teanga iasachta 

• TFC 

Curaclam oiliúna atá bunaithe ar 

inniúlacht, agus a bheidh bunaithe 

ar thrí chrann taca: 
 

 Modheolaíocht CLIL mar uirlis 
d’oideachas ar ardchaighdeán.  

 

 Teoiric Iléirime.  
 

 Uirlisí atá feabhsaithe ag TF 

CURACLAM  
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Tá an tionscadal SET2CIL ag tabhairt le chéile an 

saineolas atá ag múinteoirí teanga agus ag 

fiontraithe sóisialta, mar aon le saineolas TFC, chun 

sineirge thábhachtach a bhaint amach: réiteach VET 

traschuraclaim breisluacha atá nuálaíoch, so-aitheanta, 

dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus a bhfuil rochtain 

oscailte air. Beifear ag súil go mbeidh tairbhí suntasacha 

sa ghearrtéarma agus san fhadtéarma ag a leithéid de 

réiteach laistigh agus lasmuigh den chomhpháirtíocht, 

agus ar chórais VET na dtíortha atá rannpháirteach. 

. An Chomhpháirtíocht          

 

Comhordaitheoir tionscadail 

Infocenter EOOD, An Bhulgáir

Ionad Gairmoideachais 

Fundatia Professional, An Romáin 

Eagraíocht Neamhrialtasach 

IRMA S. L., an Spáinn 

Cuideachta chomhairleach 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, An Tuirc 

Scoil do chailíní 

Coláiste Mhuire gan Smál, 

Poblacht na hÉireann 

An Coláiste Oideachais 
agus Saorealaíona 
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An Chéad 
Chéim 

Reáchtáladh an chéad 

chruinniú trasnáisiúnta 

SET2CLIL in Tryavna, 

an Bhulgáir ar an 9-10 

Nollaig 2015. Ba é 

príomhchuspóir an 

chruinnithe plé a 

dhéanamh ar 

shaincheisteanna a 

bhaineann le cruthú na 

dtáirgí intleachtúla 

deiridh – Curaclam, 

stór leictreonach 

d’acmhainní oiliúna, 

Treoir Oiliúnóra 

d’Fhiontraíocht 

Shóisialta.  

Bhuail na 

comhpháirtithe le 

méara Tryavna, an 

tUasal Doncho 

Zahariev chun cuspóirí 

an tionscadail a chur i 

láthair agus fuair siad 

tacaíocht ó na húdaráis 

áitiúla. 
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CÉARD  dó a sheasann CLIL?  

 

 

Fiontraíocht Shóisialta –  CÉN FÁTH? 
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Bíonn réitigh nuálaíocha ar na 

fadhbanna sóisialta is práinní ag 

fiontraithe sóisialta.  

 

 

 

 

 

 

 

CLIL –  Cén Fáth?  

CÉ hiad na fiontraithe 
sóisialta

 

 

Is é atá i gceist le fiontraíocht  

shóisialta ná`an chaoi gnó daonchairdiúil 

a bhunú, a chothú agus a reáchtáil. 

 

 

 

 

 

Is  iad  David  Marsh  agus  Anne  Maljers a chum an téarma Foghlaim chomhtháite ábhair agus 

teanga (Content and language integrated learning) sa  bhliain 1994. Modheolaíocht atá ann atá 

cosúil  le  tumoideachas   teanga   agus   teagasc   ábharbhunaithe   ach  gur  cur  chuige  faoi     

leith é. Is í an  fhealsúnacht  atá taobh  thiar  de ná  ábhar  a  fhoghlaim  trí   theanga bhreise 

agus,  ar  an  mbunús  sin,  an  t-ábhar  agus  an  teanga  a  mhúineadh  le  chéile.  Measann 

Coimisiún  na   hEorpa   go   bhfuil   cur   chuige   den  chineál   seo    tábhachtach   mar   go  

bhfuil  sé  in  ann  deiseanna  a sholáthar  do dhaltaí  a scileanna  nua  teanga  a úsáid anois. 

 

 

 

Is cur chuige oideachais é CLIL 

ina  mbaintear  úsáid  as  teanga 

iasachta mar mheán teagaisc dá 

ábhair.   Tugann   sé  níos  mó 

deiseanna  teanga a fhoghlaim  

agus a chleachtadh gan tréimhse  

ama    an   churaclaim   a   fhadú. 

Baineann  sé úsáid as réimse  uirlisí 

TFC  chun oiliúint  phraiticiúil a éascú.  

  

Is minic gurb í an fhiontraíocht shóisialta an 

phríomhacmhainn forbartha i roinnt ceantar 

san Eoraip, na réigiúin tuaithe ach go 

háirithe.  Tuairiscíonn Líonra  

na hEorpa um Fhorbairt 

Tuaithe go bhfuil rátaí  

fostaíochta   níos  

ísle  ná  leath de  

mheánráta  an  

AE ag isteach le  

amach le 14% den 

daonra i réigiúin tuaithe  

an AE. Is crann taca tábhachtach 

de gheilleagar na hEorpa an geilleagar 

sóisialta, arb ionann é agus isteach is amach 

le  10%   den   Olltáirgeacht   Intíre    (GDP). 

 Tá níos mó ná 11 milliún oibrí, nó 4.5% de 

dhaonra gníomhach an AE, fostaithe sa 

gheilleagar sóisialta. Is  gnó sóisialta ceann  

                       amháin   as   gach   ceithre 

ghnó   a   bhunaítear   

gach  bliain. Tá an  

tuiscint   ann,  de 

                     réir  tuarascála  ar 

                       nuálaíocht shóisialta  

agus   ar  fhostaíocht 

 i  bpobail  tuaithe,   go  

bhféadfadh           cúrsaí  

oideachais     nua    dóibh    siúd  

atá    ina   gcónaí   faoin   tuath     borradh  

a    chur    faoin    nuálaíocht      shóisialta.                                                                    

CÉARD é fiontraíocht 
shóisialta?
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