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Мрежа за инициативи,
наградени с европейски
езиков знак
Network of European Language
Labelled Intiatives and Projects

Програма “Учене през целия живот”
Ключова дейност 2 Езици - Мрежи

Проектът NELLIP е финансиран от Европейската
комисия в рамките на програма „Учене през целия
живот” – Ключова дейност 2 Езици.

Цели

Целта на проекта е да промотира качество в езиковото
обучение чрез прилагането на качествените критерии,
използвани за присъждане на наградата „Европейски
езиков знак”.
Проектът NELLIP се занимава с:
- Стратегии за експлоатация и създаване на връзка между
инициативи за езиково обучение, които са били наградени с
Европейски езиков знак
- Методологии за ефективно планиране и осъществяване на
качествени инициативи за езиково обучение, които отговарят на
качествените критерии, използвани за присъждане на наградата „Европейски езиков знак”.
- Анализ на ползите и въздействието на Европейския езиков
знак върху организации, занимаващи се с езиково обучение.

Целеви
групи

Директните целеви групи на проекта спадат
към следните сектори:
- Училища
- Университети
- Институции, предлагащи обучение на
възрастни
- Организации, занимаващи се с професионално обучение
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Проектът включва следните основни дейности:
- Идентифициране и описание на примери за добри
практики за планиране и осъществяване на инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски
езиков знак.
- Разработване на препоръки за планиране, осъществяване, управление, експлоатиране и промотиране
на качествени инициативи за езиково обучение,
базирани на добри практики, извлечени от проекти и
инициативи, наградени с Европейски езиков знак.
-

Резултати
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Организиране на уъркшопи за тестване и експлоатиране на проектни резултати и проекти и
инициативи, наградени с Европейски езиков
знак.

Резултатите от проекта включват:
- Колекция от проучвания за инициативи за езиково
обучение, наградени с Европейски езиков знак
- Примери за инициативи за езиково обучение, наградени с Европейски езиков знак
- Национални и международни отчети, анализиращи
въздействието на Европейския езиков знак върху
подобряване на качеството на езиковото обучение
- Препоръки за планиране, осъществяване, управление и експлоатиране на качествени инициативи за
езиково обучение, свързани с Европейския езиков
знак
- Уъркшопи за тестване на разработените продукти
- Международни дейности за обмяна на опит и конференции
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