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NELLIP – proiect Lifelong Learning Programme Multilateral Networks 

action, 519129-LLP-2011-KA2-KA2NW, 2012-2014 
 



 

• Dezvoltarea unei metodologii pentru planificarea 

proiectelor de calitate în domeniul limbilor străine, 

bazate pe criteriile de calitate ELL 

• Diseminarea informațiilor despre ELL printre furnizorii 

de servicii lingvistice 

• Crearea unei rețele a proiectelor în domeniul limbilor 

străine care au primit ELL, pentru a le creşte impactul, 

potenţialul de transferabilitate şi sustenabilitatea 
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NELLIP – proiect Lifelong Learning Programme Multilateral Networks 

action, 519129-LLP-2011-KA2-KA2NW, 2012-2014 
 



 http://nellip.pixel-online.org 

 

• Informații despre European Language Label 

• Baza de date – 519 proiecte care au primit ELL 

• Studii de caz – 227 de proiecte selectate 

• Exemple de bune practici 

• Rapoarte naţionale privind situaţia ELL în 18 ţări europene 

• Ghidul calității ELL 

• Rețeaua NELLIP – 100 de organizații parteneri asociaţi 

• Ateliere de lucru organizate în 12 ţări, peste 400 de participanţi 
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 Beneficiile portalului: 

• O sursă de inspirație pentru proiectele viitoare 

• Un punct de întâlnire a viitorilor parteneri transnaționali de proiect 

• Un spațiu de consiliere și colaborare  
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 Informații logare: 

 

 http://nellip.pixel-online.org 

 

 nume utilizator: partner 

 parolă: pixel 
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• oferă informații cu privire la cum se planifică, implementează, 

coordonează, diseminează şi exploatează proiecte de calitate 

în domeniul limbilor străine 

 

• este bazat pe studii de caz şi exemple concrete de bună 

practică din baza de date NELLIP 

 

• este organizat în 3 secţiuni principale şi sub-secţiuni, fiecare 

conţinând referiri specifice la 4 grupuri-ţintă 
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 Secţiuni:  

1. Informaţii despre European Language Label 

2. Apecte legate de calitate în conceperea proiectelor în domeniul 

limbilor străine 

- Standarde de calitate, criterii, metode 

- Instrumente pentru asigurarea calităţii 

- Activităţi de continuare a proiectului 

- Creşterea motivaţiei cursanților şi profesorilor 

3. Diseminarea, valorizarea, sustenabilitatea şi networking-ul 

iniţiativelor care au primit European Language Label 
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CUM SE EVALUEAZĂ CALITATEA UNUI PROIECT? 
 Calitatea unui proiect nu este dată de un singur 

aspect, ci de toate laolaltă.  
 
ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE: 
 
• Cine sunt beneficiarii proiectului? 
  
• Căror nevoi răspunde proiectul?  
    
• Care sunt obiectivele proiectului şi produsele finale? 
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• Există resurse financiare pentru realizarea 

proiectului? 
       
• Cum a fost elaborat proiectul, cine şi cum 

participă? 
 

• Cum va fi evaluat proiectul şi de către cine? 
       
• Cum se va realiza comunicarea? 
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• Informaţii la zi despre activităţile noastre 

• Propuneri de colaborare în viitoare proiecte 

• Socializare cu alţi promotori de proiecte 
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 “NELLIP” Project Portal: http://nellip.pixel-online.org/ 
 EAQUALS – Evaluation and Accreditation of Quality in Language 

Services: www.eaquals.org  
 European Language Label database on the European 

Commission website:  
http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.c
fm  

 Mureșan, L., Heyworth, F., Mateva, G. & Rose, M. (2007), 
QualiTraining – A Training Guide for Quality Assurance, 
Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

 QUEST – The Romanian Association for Quality Language 
Services: www.quest.ro  

 Bârlea, R., Dellevoet, L. (2013), “Quality Guidelines for Future 
Projects – The Nellip Challenge”, in Synergy Journal, November 
2013.  
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