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• Antreprenoriatul social  

• Limbi straine 

• ICT 

A 3-a Intalnire Transnationala      
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Dr Rebecca Purcell, Lector la Departamentul Business a condus un 

atelier de lucru cu tema referitoare la continutul modulului si 

asigurarea coeziunii intre module. Au fost vizionate si discutate 

Studii de caz referitoare la Economia Sociala din Irlanda. Rebecca 

a prezentat feedbeck-ul ei la modulele grupului. Partenerii au 

participat intr-o sesiune de discutii centrata pe posibile schimbari 

si restructurari, ce se cereau facute modulelor existente. 

Partenerii au purtat discutii in detaliu asupra progresului si 

coeziunii dintre subiect si continut si apoi au cazut de accord 

asupra continutului final al Curricumului. 

Dr Angela Canny, Decan Asistent in Educatie a tinut o sesiune 

dedicate Rezultatelor Invatarii si apoi patrtenerii au lucrat la 

Rezultatele invatarii din modulul fiecaruia.     

Apoi partenerii au discutat despre Rezultatul Intelectual 2 si au 

trecut in revista indicatiile scrise trimise anterior de Infocenter.   

 

           

   

Daniel Tietzsch-

Tyler a oferit 

partenerilor un tur 

istoric si cultural 

al orasului 

Limerick.  
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Partneri in Ireland 

 

 • INFOCENTER  

(Bulgaria) 

• PROF  

(Romania)  

• IRMA SL  

(Spain) 

• MIC  

(Ireland) 

 

Sprijinul Comisiei Europene 

pentru producerea acestei 

publicații 

nu constituie o aprobare a 

conținutului care reflectă 

numai punctul de vedere al 

autorilor, iar Comisia nu 

poate fi considerată 

responsabilă pentru orice 

utilizare care poate fi 

făcută din informațiile 

conținute de acestea. 
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