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РАБОТНА ПРОГРАМА 

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 

 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 Испания)     

 

ОЦЕНКА: 
 Оценка на работното ателие 

 Оценка на онлайн портала на NELLIP 

 



ЗА ПРОЕКТА 

 

 Финансиран по програма “Учене през целия живот”, Ключова дейност 2 – 
мрежи 

 

 Проектен период 01/01/2012 – 31/12/2014 

 

 Цел: Да промотира качество в езиковото обучение и образование чрез 
прилагането на критериите за качество, използвани в рамките на 
инициативата “Европейски езиков знак” 

 

 Целеви групи: Представители от всички образователни сектори – училища, 
университети, организации, занимаващи се с обучение на възрастни и 
професионално образование и обучение  

  



ЦЕЛИ 

 

Проект NELLIP има три основни цели: 
 

 Създаване на възможности за сътрудничество и обмен на опит между езикови 
инициативи, наградени с “Европейски езиков знак” (ЕЕЗ) 

 

 Разработване на методология за планиране на качествени езикови 
инициативи на базата на критериите за качество, залегнали в ЕЕЗ 

 

 Разпространение на информация за инициативата ЕЕЗ сред организации, 
занимаващи се с езиково обучение 



РЕЗУЛТАТИ – ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 База данни от избрани инициативи, наградени с ЕЕЗ 
 Всеки от партньорите направи селекция на инициативи, наградени с ЕЕЗ 

от своята и още една държава 
 От всяка държава бяха идентифицирани 25 наградени проекта, на 

базата на разработени критерии за селекция 
 До този момент базата данни наброява 477 проекта 

 

 Примерни казуси (case studies), наградени с ЕЕЗ 
 От всяка държава бяха селектирани 12 добри практики, които бяха 

изследвани на базата на разработени критерии 
 До този момент на проектния сайт има 227 примерни казуса(case 

studies) 

 

 Добри практики (best practice), наградени с ЕЕЗ 
 От всяка държава бяха разработени 4 добри практики (best practice), 

които могат да бъдат използвани като отправни точки  при планирането 
и разработването на качествени езикови проекти 



РЕЗУЛТАТИ – НАЦИОНАЛНИ ДОКЛАДИ 

 Бяха разработени 18 Национални доклада за прилагането на инициативата ЕЕЗ 

 Докладите са достъпни на английски и езика на страната, за която се отнасят 

 Докладите целят да покажат по какъв начин се организира и управлява ЕЕЗ в отделните 
страни, как се организират националните кампании на ЕЕЗ, какви приоритети адресира 
ЕЕЗ, процедурата за присъждане на наградата, оценка на въздействието на наградата 
върху отличените проекти и т.н. 

 Съдържание: 

 Наградата “Европейски езиков знак” – цели, целеви групи, въздействие, координиращи 
организации, процедура и т.н. 

 Кампания на ЕЕЗ – идентифициране на целите, критерии за подбор, промотиране, покана за 
кандидатстване, оценка, церемония по награждаване, последващи дейности 

 Приоритети, публикувани на годишна база и отнасящи се към определена политическа и 
стратегическа рамка за подобряване на езиковото обучение  

 Наградени инициативи в съответната страна 

 Оценяване – основни аспекти на актуални политики за езиково обучение, класификация на 
наградените проекти 

 Въздействие и експлоатация на ЕЕЗ – мотивация, цели и очаквания на кандидати за ЕЕЗ, 
въздействие на наградата, дисеминация и т.н. 

 Препоръки към бъдещи кандидати за ЕЕЗ и организациите-координатори на инициативата 

 Добри практики като примери за планирането на успешни езикови проекти 



РЕЗУЛТАТИ – ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 

 Беше разработен Транснационален доклад за прилагането на инициативата 
ЕЕЗ на базата на Националните доклади в различните държави 

 Транснационалният доклад е достъпен на английски и езиците на страните-
партньорки 

 Съдържание: 
 Предговор – история и политическа обосновка, Манола Пешиери - Политически 

ръководител и Координатор на Европейския езиков знак към ЕК 

 Европейски езиков знак (ЕЕЗ) – цели, критерии, приоритети на европейско и 
национално ниво 

 Национални агенции в отделните държави – отговорни институции, контакти, езици 
на достъпната информация 

 Кампаниите ЕЕЗ – сравнителен анализ на европейско ниво (цели, приоритети, 
критерии, процедура по кандидатстване, насоки за подаване на кандидатури, 
информационни кампании, процедури по подбор, церемония) 

 Преглед на наградите ЕЕЗ – резултати 1999-2012, статистически данни, типология 

 Оценка (NELLIP) – анализ и оценка на статистическите данни, примерни казуси (case 
studies) 

 Въздействие на ЕЕЗ – очаквания, изпълнени и неизпълнени очаквания (NELLIP) 

 Препоръки – силни и слаби страни на ЕЕЗ, препоръки и бъдещо развитие на ЕЕЗ, 
разработване на висококачествени проекти-кандидати за ЕЕЗ 

 



РЕЗУЛТАТИ - НАСОКИ 

 Насоки – качество, иновации и работа в мрежа в езиковото образование 

 Изготвени въз основа на опита, получен от проектите, отличени с Европейски 
езиков знак 

 Насоки са разработени за всеки един от четирите образователни сектора: 
 Училищно образование 

 Висше образование 

 Образование на възрастни 

 Професионално обучение и образование 

 Насоките включват теоретична част с ключови аспекти от разработването на 
качествен езиков проект и примерни казуси за всеки от секторите: 
 Европейски езиков знак 

 Качество 

 Критерии, стандарти и индикатори 

 Методи и процедури 

 Инструменти за управление и управление на качеството 

 Продължение 

 Мотивацията при преподаване/изучаване на език 

 Експлоатация и работа в мрежа – разпространение, експлоатация, устойчивост 

 

 



РЕЗУЛТАТИ – УЕБСАЙТ 

 http://nellip.pixel-online.org/  

 Информация за ЕЕЗ и координиращите органи 

 База данни на проекти, наградени с ЕЕЗ 

 Примерни казуси (case studies)  

 Добри практики (best practice) 

 Доклади (Национални и Транснационален) 

 Насоки за четирите образователни сектора 

 Публикации, дисеминация и експлоатация 

 Мрежа и партньорства 

 Полезни връзки 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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