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Is Páirtnéireacht Straitéiseach faoin gClár Erasmus+ i réimse an 

oideachais agus na hoiliúna gairmiúla an tionscadal SET2CLIL nó 

Oiliúint i bhFiontraíocht Shóisialta le cuidiú teicneolaíochta 

bunaithe ar Fhoghlaim Chomhtháite Ábhair agus Teanga. 

 

 

 Chuir an tOllamh Micheal Healy, an Leasuachtarán Comhlach ar Thaighde, 

fáilte roimh na rannpháirtithe chuig Coláiste Mhuire gan Smál.   
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• An Fhiontraíocht Shóisialta  

• Teanga Iasachta  

• TFC 
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Rinne an Dr. Rebecca Purcell, Léachtóir le Gnó éascaíocht ar 

cheardlann faoi ábhar modúl agus comhtháiteacht idir gach 

modúl. Féachadh ar fhíseáin de chás staidéir ó fhiontraíochtaí 

sóisialta in Éirinn freisin agus pléadh iad. Chuir Rebecca an t-

aiseolas a bhí faighte aici go dtí sin faoi na modúil i láthair don 

ghrúpa. Ghlac na páirtnéirí páirt i seisiún plé ag díriú ar athruithe 

agus athstruchtúrú a d’fhéadfaí a dhéanamh ar na modúil a bhí 

ann cheana féin. Phléigh na páirtnéirí an dul chun cinn agus an 

chomhtháiteacht idir topaicí agus ábhair go mion agus ansin 

d’aontaigh siad ar ábhar deiridh an churaclaim. 

Rinne an Dr. Angela Canny, Déan Cúnta an Oideachais, éascaíocht 

ar sheisiún faoi Thorthaí Foghlama agus ansin d’oibrigh na 

páirtnéirí ar na torthaí foghlama do na modúil. 

Phléigh na páirtnéirí Aschur Intleachtúil 2 agus rinne athbhreithniú 

ar na treoirlínte a bhí curtha ar fáil ag Infocenter roimhe seo 

maidir leis an stór leictreonach. 

           

   

Thug Daniel 

Tietzsch-Tyler na 

páirtnéirí ar 

thuras staire agus 

cultúir de chathair 

Luimnigh. 
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 Comhpháirtithe 

 

INFOCENTER,  

an Bhulgáir 

IRMA SL,  

an Spáinn 

Fundatia 

Professional,  

an Romáin 

Coláiste Mhuire  

gan Smál, Éire 
 

 

 

Tá tacaíocht faighte ag an 

tionscadal seo ó 

Choimisiún na hEorpa. 

Tuairimí na n-údar amháin 

a thugtar ar an suíomh 

gréasáin seo agus ní 

bheidh an Coimisiún 

freagrach as úsáid ar bith a 

d’fhéadfaí a bhaint as an 

bhfaisnéis atá ann. 
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