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omnia

KU TU Ltd. (BG)

www.kutu-bg.net

GexCall, University of Extremadura (ES)

www.unex.es

Omnia, Joint Authority of Education in Espoo (FI)

www.omnia.fi
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Universal Learning Systems (IE)

www.ulsystems.com

Connectis (IT)

www.connectisweb.com

Public Service Language Centre (LT)

www.vikc.lt

EuroEd (RO)

www.euroed.ro

PROSPER-ASE (RO)

www.prosper.ro

Fågelskolan (SE)

www.lund.se/fagelskolan

EAQUALS (UK)

www.eaquals.org
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Fagelskolan- Lund- Sweden

Lisätietoa
hankkeesta

Yhteinen foorumi:
http://projects.pixel-online.org/nellip/
Koordinaattorin yhteystiedot:

omnia
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Elisabetta Delle Donne
Pixel

Kati Valtonen
PL 77705
FI - 02070 ESPOON KAUPUNKI
Tel. + 358 43 824 3209
kati.valtonen@omnia.fi

Via Luigi Lanzi 12
50134 Firenze - Italy
Tel. +39-055-489700
Fax. +39-055-462.88.73
e-mail: eli@pixel-online.net

Seija Heikkinen
PL 77710
FI - 02070 ESPOON KAUPUNKI
Tel. + 358 50 351 5987
seija.heikkinen@omnia.fi

http://www.pixel-online.net

http://www.omnia.fi
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Yhteystiedot Suomessa:

Lifelong Learning Programme
This project has been funded with support
from the European Commission.
This material reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
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Network of
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Network of European Language
Labelled Intiatives and Projects

Tavoitteet

Elinikäisen oppimisen ohjelma /
Kielten oppimisen poikittaisohjelma

NELLIP (Network of European Language Labelled
Initiatives) on Euroopan Unionin Kielten oppimisen
poikittaisohjelmaan (Languages, KA 2) kuuluva hanke.
Hankkeen tavoitteena on kehittää kielten opetuksen laatua
lisäämällä tietoisuutta Eurooppalaisen
laatuleiman saaneiden hankkeiden hyvistä käytännöistä ja
menetelmistä.

NELLIP-hankkeessa keskitytään
- hyödyntämään palkittujen kielihankkeiden menetelmiä ja
parhaita käytäntöjä
- lisäämään palkittujen hankkeiden keskinäistä verkottumista
- tukemaan laadukkaiden kielihankkeiden suunnittelua ja
toteutusta niin, että ne täyttävät kielten opetuksen
eurooppalaisen laatuleiman kriteerit
- analysoimaan eurooppalaisen laatuleiman vaikutusta ja hyötyjä
kielten opetuksessa

Kohderyhmät
NELLIP-hankkeen kohderyhmiä ovat:
- peruskoulut ja lukiot
- ammatillinen koulutus
- aikuiskoulutus
- korkeakoulut ja yliopistot
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Projektissa keskitytään seuraaviin toimintoihin:
- eurooppalaisen laatuleiman saaneiden hankkeiden
parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja kokoaminen
- kielen opetuksen laadun kehittäminen kokoamalla ohjeita
laatu- ja hanketyön tueksi suunnitteluun, toteutukseen,
hallintoon, tulosten hyödyntämiseen sekä levittämiseen
liittyen
- kokoamalla teematyöryhmiä ja workshopeja tulosten
hyödyntämiseksi ja levittämiseksi
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Tulokset

Projektissa saavutettavat tulokset:
- eurooppalaisen laatuleiman saaneiden kielihankkeiden
esittely
- innovatiivisimpien kielihankkeiden tarkempi kuvaus
- raportti eurooppalaisen laatupalkinnon vaikutuksesta
kielihankkeiden laatuun
- ohjeistus kielihankkeille siitä, kuinka suunnitella, toteuttaa, hallinnoida, levittää ja hyödyntää laadukkaasti
hanke, ja kuinka hyödyntää eurooppalaisen laatuleiman
tuomaa lisäarvoa
- teematyöryhmien tilaisuudet ja workshopit osana
tulosten käytettävyyden testausta
- eurooppalaisessa verkostossa toteutettavat tilaisuudet ja
konferenssit
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