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Proiectul  

Obiectivul  

Curriculum bazat pe formare 

de competente pe 3 piloni: 
 

 metodologia CLIL ca 
instrument pentru educatia 
de calitate 
 

 teoria Inteligentelor 
Multiple 
 

 instrumente TIC 
imbunatatite 

     
 
 
 

 

 

Proiectul   SET2CLIL   sau   “Tehnologia    îmbunătățită   a  

antreprenoriatului  social  bazat pe conținutul și învățarea  

unei limbi străine” este un parteneriat strategic în cadrul  

programului  Erasmus + în domeniul educației  și formării  

profesionale.  

 

 

 

Proiectul nostru își propune să contribuie la dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale, de limbă și digitale 

în VET, la creșterea integrarii digitale în VET  

și promovarea continuua, ușor accesibilă  

VET , inclusiv pentru zonele rurale,  

de creare a trei rezultate intelectuale:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Pentru a realiza cele de mai sus, cel puțin 750 de participanți vor fi implicați, printre care:  

pot fi  traineri pentru economia sociala, elevi VET, ONG-uri și factorii de decizie din  

sectorul social, furnizorii VET, autoritățile și factorii de decizie, profesorii și  

formatorii VET ( profesori de limbi straine si la clasele bilingve), 

institute de formare a profesorilor și a furnizorilor. 
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E-DEPOZIT 

 colectarea, păstrarea ș i 

accesul liber la materialele 
de formare CLIL 
 

 facilitarea folosirii metodei 
CLIL de catre trainerii de 
antreprenoriat social, 

precum ș i de catre 

profesorii de limbi străine 

ș i profesorii care predau 

in invatamantul  bilingv 

 

Idei si exemple 

de buna 

practica CLIL 

• antreprenoriat social 

• limba straina 

• TIC 

Tehnologia îmbunătăț ită  

a antreprenoriatului social bazat pe  

conț inutul și învățarea unei limbi străine 
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Proiectul a SET2CLIL este de fapt fuzionarea expertizei 
profesorilor de limbi străine, a antreprenorilor sociali  

ș i expertiza în domeniul TIC pentru a realiza o sinergie 

importantă: un acces deschis, inovator, usor de recunoscut, 

ci o metoda centrată pe elev, cu o soluț ie VET cross-

curriculara care va constitui o valoare adăugata. O astfel de 

soluț ie ar trebui să aducă beneficii semnificative pe 

termen scurt ș i lung, în interiorul ș i în afara 

parteneriatului, precum ș i cu privire la sistemele VET din 

ț ările participante. 

 

 

 

 

Parteneriatul 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator de proiect 

Infocenter EOOD, Bulgaria 

Centru de Instruire Vocationala 

Fundatia Professional, Romania 

Centru pentru Educatie Continua 

IRMA S. L., Spania  

Companie de consultanta 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcia 

Scoala Vocationala de stat 

Mary Immaculate College,  

Republica Irlanda 

Colegiu pentru formarea 

profesorilor 
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 Inceputul  
 

Prima reuniune 

transnaț ională a 

proiectului SET2CLIL a 

avut loc la Tryavna, în 

Bulgaria 09-10 

decembrie 2015. 

Scopul principal al 

întâlnirii a fost 

discutarea problemelor 

legate de crearea 

produselor intelectuale 

finale- Curriculum,  

E-depozit pentru 

material de formare si 

Ghidul formatorului 

de antreprenor social.  

 

Partenerii s-au întîlnit 

cu primarul Tryavnei dl 

Doncho Zahariev 

pentru a prezenta 

obiectivele proiectului 

ș i pentru a sensibiliza 

autoritatile locale sa 

sprijine proiectul 

SET2CLIL.  
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De ce antreprenoriat social? 
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Antreprenorii sociali sunt persoane cu 

soluț ii inovatoare la problemele sociale 

cele mai presante ale societăț ii. 

 

 

 

 

 

 

DE CE   CLIL? 

Cine sunt antreprenorii 
sociali?

 

 

Antreprenoriatul social te invata cum să  

începi, să construiesti și să conduci o 

afacere care schimbă și îmbunătățește 

lumea 

 

 

 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) este un concept creat de David Marsh si Anne 

Maljers in 1994 ca o metodologie similara, dar diferita de aprofundare lingvistică și instruire 

bazată pe conținut. Este o abordare pentru a invata printr-o limba straina, astfel se predă atât 

continutul cat si limba straina. Acest tip de abordare a fost identificat ca fiind important de către 

Comisia Europeană, deoarece aceasta metodă poate oferi oportunități pentru elevi de a utiliza 

noile aptitudini lingvistice intr-un context dat. 

.  

 
 

                CLIL este o abordare educațională în  

care o limbă este folosita ca mediu  

de instruire la fiecare disciplina.  

Aceasta  sporește  posibilitățile 

 de învățare și practicare a  limbii                                    

fără a crește durata curriculum-ului      

                    

 

In multe cazuri antreprenoriatul social este 

principalul, daca nu chiar singurul potential 

de dezvoltare in unele zone ale Europei, in 

special  in  zonele  rurale. 

Rețeaua europeană de  

dezvoltare rurală  

raportează că  

aproximativ 14%  

din   populație  în  

regiunile preponderent  

rurale ale UE suferă de  

ratele de ocupare a mai puțin  

de  jumătate  din  media  UE.   În același 

timp, economia socială este un pilon 

important al economiei europene, 

reprezentând  aproximativ  10%   din   PIB.   

 Mai mult de 11 de milioane de lucrători 

sau 4,5% din populația activă a UE sunt 

angajați   în  economia  socială.  Una   din 

patru noi afaceri înființate 

                         în   fiecare   an  este o 

                        afacere   socială.  Noi 

                          cursuri   de  instruire 

                        pentru persoanele din 

                     mediul rural, dintre care 

                       multe sunt expuse riscului 

   de   excluziune   din   cauza  

dezavantajelor geografice și economice 

sunt  privite  ca  un  motor  pentru 

inovare  socială  în zonele rurale, conform 

unui raport  cu privire la inovațiile sociale 

și    de   ocupare  în  comunitățile   rurale. 

Ce este antreprenoriatul 
social?

 

 

Acest proiect a fost finantat cu 

sprijinul Uniunii Europene. Acest 

website reflecta punctele de 

vedere ale autorului si Comisia 

europeana nu poate fi 

responsabila pentru utilizarea 

informatiilor continute in acesta. 


