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Buletin Informativ 2 

Scris de Fundatia Professional                                                                                                                                                                       

iulie 2016 

 Proiectul 
"SET2CLIL" este un proiect european care exploreaza și dezvolta  antreprenoriat social și materiale 
adiacente bazate pe nevoile economiei locale. Cinci parteneri din cinci țări sunt implicati în proiect: 
Bulgaria, Irlanda, România, Spania, Turciale 
 

Pregătirile pentru Rezultatul intelectual 1: CURRICULUM 

           
 
RAPORT ASUPRA ANTREPRENORILOR SOCIALI / ONG-uri, FACTORI DE DECIZIE 

SI VOLINTARI IN SECTORUL SOCIAL  

Inceputa după prima Intalnire din decembrie 2015 această cercetare constituie o lucrare substanțială 
pentru toți partenerii.Aceasta a creat datorita  Cercetarii primare și secundară un adevarat raport 
național în domeniu în ceea ce privește antreprenoriatul social și oportunitățile elevilor / formatorilor 
de a se angaja în activități și proiecte specifice. 
 
Ea compară răspunsurile la un chestionar  alcatuit si aplicat  voluntarilor, cursanților VET și  un altul 

pentru antreprenorii sociali, ONG-uri și factorii de decizie din tarile fiecarui partener. Chestionarele 

iau  in considerare tipurile de respondenți implicați în întreprinderi sociale; realizarile percepute, 

beneficiile și efectele potrivit cu provocările întreprinderilor sociale; beneficiile percepute de a aduce 

antreprenoriatul social, CLIL și educatia TIC împreună; materialele de suport și resursele percepute ca 

fiind cele mai utile pentru antreprenoriatul social; caractreristicile necesare tinerilor pentru a reuși în 

antreprenoriatul social și grupurile țintă de respondenți implicați.ti 

Un total de 92 de chestionare au fost returnate de către cei cinci parteneri. Răspunsurile la fiecare 

întrebare sunt prezentate în tabelele care ne permit să evidențiem variația și similitudinea 

răspunsurilor de către fiecare țară.nOp 

 

Opiniile respondenților: 

"Este întotdeauna un avantaj de a combina educația și motivația, idei și posibile planuri de afaceri și 

învățarea limbilor străine." 
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"Deoarece grupul nostru țintă sunt persoane cu nivel scăzut de calificare, educația, împreună cu idei 

de antreprenoriat social, împreună cu limbi străine și ITC este o abordare perfectă, care va permite 

oamenilor să-si crească șansele de angajare."O 

Rezultatul intelectual 1: Un Curriculum bazat pe competențe, care se va 

sprijini pe trei piloni: 
 

 Metodologia CLIL (Conținut și învățărea integrată a limbilor străine )  

 Teoria inteligențelor multiple 

 Instrumente IT îmbunătățiteo 

1.Ce este CLIL? Cu CLIL, elevul învață conținuturi noi și oa doua limba, în același timp, iar 

profesorul trebuie să fie în măsură să evalueze progresele înregistrate atat in ceea ce priveste 
continutul cat si limba. Profesorii CLIL pot folosi de evaluarea și feedback-ul pentru a încuraja elevii să 
lucreze la dezvoltarea de înțelegere a conținutului subiectului, și să se concentreze asupra utilizării 
corespunzătoare a limbii.pO 

 
 

 

 
 

 

  

2.Ce este teoria inteligențelor multiple? 

Există opt tipuri de inteligențe identificate până în prezent, 

 conform acestei teorii și a inițiatorul său. 

 

 

 

 

 

 Care sunt avantajele? 
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 a da posibilitatea studenților sa beneficieze de  moduri multiple de a accesa conținutul 

îmbunătățește învățarea (Hattie, 2011). 

 Asigurarea studenților cu mai multe moduri de a-si demonstra cunoștințele și abilitățile 

crește angajamentul și învățarea, și oferă profesorilor  o înțelegere mai exactă a 

cunoștințelor și a abilităților studenților (Darling-Hammond, 2010). 

 Instruirea trebuie să fie asigurata concomitent  cu cât mai multe cunoștințe detaliate un 

ceea ce priveste punctele forte specifice ale elevilor, nevoile și zonele in care trebuie sa fie 

ajutati(Tomlinson, 2014) 

 3.Ce sunt  sunt instrumentele IT ? 

 Impactul informatizării ne face sa  trecem de  la metodele educaționale clasice  la nevoile 

generației  internetului. Platforma Moodle va fi folosita pentru schimbul de opinii (Forum) 

internet TIC împreună cu CLIL și INTELIGENTELE MULTIPLE vor fi incluse în fiecare Rezultat al        

Invățării propuse de Curriculum. 

 

Părțile interesate și tinerii se întâlnesc cu proiectul  SET2CLIL 

Întrebare: ce aptitudini vă așteptați să dobânditi dacă veti lucra  în  Economia Sociala? Întrebare: 

Ce înțelegeți prin ES? 

"ii face pe oameni să înțeleagă" 

Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce înseamnă ES, dar știu ce înseamnă ONG-uri. 

Eleva: ar fi interesata să devină voluntara în ES, activeaza in Asociația Femeia  Mileniului III din 

România 

Care sunt aptitudinile care s-ar cere sa fie  dezvoltate pentru a fi / sau a gandi ca un Antreprenor 

Social? 

Comunicare 

Lucru in echipa 

Empatia 

Conducerea 

Gestionare a timpului 

O persoană mai deschisă 

Intrebare: ai vrea sa te implici într-o Intreprindere Sociala, în viitor? 

Elev: da, aș dori să  ma implic 

Eleva (merge in mobilitate pentru o lună în Grecia): așteaptă cu nerăbdare să faca volintariat. 

Eleva: Ne ajuta să ne dezvoltam competențele lingvistice. 
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Întrebare: Ce părere aveț i despre predarea limbii engleze ș i ES împreună într-un curs ? 

credeti ca este o idee bună? 

Elevi: 

Aceasta depinde de dorința persoanei de a se implica într-un astfel de curs. 

Nu cred că este dificil, deoarece ele studiază limba engleză de la o vârstă fragedă, ar fi fost dificil, 

dacă ar fi avut niveluri mai mici de limba engleză. 

 

 

 

Ce mai e nou?  

Vârful Moldoveanu din România și Scarisoara au fost comorile explorate de  

partenerul nostru din Spania.  
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R  

Vârful Moldoveanu 2544 m a fost cucerit de David într-o singură zi. 

 

 

Volumul de gheață este estimat la 75000 m3, care a stocat oscilațiile climatice ale ultimelor trei 

mileniu. În urma cercetărilor efectuate, ghetarul a fost evaluat ca fiind vechi de 4000 de ani 

 


