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ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ИНИЦИАТИВАТА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК 
ЗА ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЗА 2012г. 

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за подаване на 
предложения по инициативата „Европейски езиков знак”. Европейският езиков знак се 
присъжда на иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение. Наградата е 
разпознаваема в общоевропейски контекст знак за качество на прилаганата методология 
за чуждоезиково обучение. 
 Награждават се инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческо и 
рационално разработване на иновативни практики, независимо от вида институция, 
предоставяща езиково обучение. Инициативата е насочена към всички аспекти на 
образованието и обучението, без оглед на възрастта на обучаваните. 
(www.hrdc.bg/eulabel)  
  

Европейските приоритети за кампаниите на Европейския езиков знак за периода 
2012-2013: 

 
1. Изучаване на езици въз основа на нови технологии 
 
Технологията оказва влияние върху много аспекти от живота ни, включително и 

върху изучаването на езици: компютърното и/или технологично подпомаганото изучаване 
на езици и проверка на знанията, изучаване на езици чрез комбинация от методи, 
виртуалното и дистанционното обучение са станали много полезни средства за 
ефикасното преподаване и изучаване на чужди езици. Създаването и използването на 
социални мрежи за целите на образованието също благоприятства за повишаване на 
трансграничните многоезични контакти и дейности и създава среда за общуване и 
изучаване на чужди езици. 

Тази иновативна система за изучаване/преподаване следва да комбинира 
вдъхновението и мотивацията, характерни за традиционното преподаване в класните 
стаи,с гъвкавостта на онлайн или дистанционното обучение, за да създаде курсове, 
достъпни и мотивиращи за днешните ученици, които развиват независимостта си, 
общуват чрез компютър с преподаватели „от другата страна на екрана” и се забавляват, 
учейки чужди езици. 

 
2. Многоезични класни стаи  
 
Използването на многоезичните класни стаи непрекъснато нараства. Тези класни 

стаи се състоят от ученици от различни държави, които нямат един и същ майчин език. 
Обучаващите се говорят на различни родни езици, тяхното поведение и култура могат да 
бъдат много различни: това би могло да създава проблеми, но в същото време би могло 
да се използва като отправна точка за сравняване и за дискусии.  

Именно тук е и предизвикателството, пред което са изправени учителите: те 
следва да нагодят методите си на преподаване, за да отчетат тези различия и се 
съобразят с тях, но в същото време да се фокусират върху основната цел, която е да 
осигурят на обучаващите се най-добрите възможни комуникационни и граматически 
умения по съответния език. 
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Процедура за кандидатстване за „Европейски езиков знак”  

Кандидатства се чрез изпращане на Формуляр за кандидатстване за 2012г., като 
към него се прилагат и продуктите по проекта, или други материали, доказващи 
въздействието на проекта и постигнатите резултати. 

Формулярите се изпращат на адрес: 

Център за развитие на човешките ресурси 

София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 15, ет. 4 

Инициатива "Европейски езиков знак" 

Краен срок за изпращане на формулярите: 30 август 2012г. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 30 септември 2012г. 

Критерии за оценяване 

• Иновативност – Инициативите трябва да са оригинални и иновативни. Те трябва 
да представят неизползвани преди това подходи за изучаване на езици, като 
същевременно са подходящи за учащите, за които са предназначени. 

• Всеобхватност – Всеки елемент от проекта – от обучавани до преподаватели, 
методи и материали – трябва да гарантира, че потребностите на обучаваните ще 
се идентифицират и задоволят. 

• Мотивация – Инициативите трябва да мотивират учащите и преподавателите да 
усъвършенстват своите езикови умения. 

• Преносимост – Инициативите трябва да са приложими и в други условия. 
Инициативите трябва да могат да се възпроизвеждат в различен контекст на 
обстоятелствата, с потенциални подобрения и по-добри резултати. Те биха могли 
да вдъхновят други инициативи в областта на изучаването на чужди езици в 
различни страни. 

• Европейски акцент – Проектите следва да подчертават предимствата от 
Европейското многоезичие и подобряват междукултурния диалог чрез 
насърчаване развитието на езикови умения.  

• Добавена стойност – Инициативите трябва да осигуряват добавена стойност в 
техния национален контекст. Това означава осезаеми подобрения в 
преподаването или изучаването на езици по отношение на количеството или 
качеството. "Количество" може да се отнася до проекти, насърчаващи изучаването 
на няколко езика, особено на по-малко използваните, докато "качество" може да се 
отнася до въвеждането на усъвършенствана методология на преподаване. 
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Категории 

Кандидатите могат да кандидатстват в една от посочените категории: 

1. Иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди 
езици, разработени от организации; 

 
2. Иновативни проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици 

чуждоезиковото обучение, разработени от преподаватели по чужд език. 

Награди 

• Победителите във всяка категория получат Европейски езиков знак, който 
удостоверява общоевропейското качество на съответният езиков проект. 
Победителите получават правото да използват логото на Европейския език като знак 
на качество на своите чуждоезикови продукти.  

• Носителите на Европейски езиков знак получават като допълнителна награда парична 
награда в размер на 800 лв.  

• Поощрителни награди за 2-ро и 3-то място във всяка категория в размер на 300 лв.   

Допълнителна информация 

Център за развитие на човешките ресурси 
 
e-mail: eulabel@hrdc.bg  
Телефон  (02) 915 50 21 

 
 

 


