
                                                                                           

 

 

WORK PROGRAMME 

____________________________________ 
 

NATIONAL WORKSHOP 
organized in the framework of the project “NELLIP – Network of European Language Labeled 

Initiatives and Projects” 

11 APRIL 2014 

SOFIA, BULGARIA 

 

 
PRESENTATIONS: 

 Presentation of the NELLIP project, performed activities and achieved results  

 Presentation of the European Language Label award – opportunities and benefits 

 Presentation of the NELLIP Guidelines – a guided tour via the project portal 

 

DISCUSSIONS: 

 Shared definitions of quality in language teaching and learning 

 Criteria and strategies for improving quality 

 Brainstorming on risk management issues 

 Comparison of examples of good practices 

 

GROUP WORK: 

 Group work on a selected language learning initiative and strategies for improving its quality 

 Production of an Improvement Plan for the selected initiative 

 Interactive transnational meeting for exchanging ideas on the issues discussed (live online 

meeting with workshop participants in Romania)     

 

EVALUATION: 

 Evaluation of the workshop 

 Evaluation of the NELLIP portal 

 

 

 



                                                                                           

 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА 

____________________________________ 
 

НАЦИОНАЛНО РАБОТНО АТЕЛИЕ 
организирано в рамките на проект  

“NELLIP – Мрежа за инициативи, наградени с Европейски езиков знак” 

11 АПРИЛ 2014 г. 

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 Представяне на проект NELLIP, осъществените дейности и постигнатите резултати 

 Представяне на инициативата Европейски езиков знак – възможности и ползи 

 Представяне на Насоките на проект NELLIP – разяснения с помощта на проектния портал 

 

ДИСКУСИИ: 

 Споделени дефиниции за качество в сферата на езиковото обучение и учене 

 Критерии и стратегии за подобряване на качеството 

 Мозъчна буря на тема „Управление на риска” 

 Сравнение на примери за добри практики 

 

ГРУПОВА РАБОТА: 

 Групова работа по избрана езикова инициатива и стратегии за подобряване на 

качеството й 

 Разработване на План за подобрение на избраната инициатива 

 Интерактивна транснационална среща за обмен на идеи, свързани с дискутираните 

въпроси  (онлайн среща на живо с участници в паралелно работно ателие в Румъния)     

 

ОЦЕНКА: 

 Оценка на работното ателие 

 Оценка на онлайн портала на NELLIP  

 


