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Обучителен курс EPG – България

През последните две години, екипът на проект EPG (European Profiling Grid) с партньори CIEP
Международен център за педагогически изследвания, Франция (координатор), EAQUALS,
Европейската асоциация за оценка и акредитация на качеството, Оптима, Българската асоциация за
качествени езикови услуги, Британски съвет, Гьоте институт и Институт Сервантес работи по
създаването на иновативен инструмент за подобряването на качеството на чуждоезиковото
обучение в Европа. Профилиращата скала EPG е един инструмент, който позволява да се оценят и
самооценяват компетенциите на преподавателите по чужд език в европейските страни. Тя може да
бъде еднакво полезна за преподаватели, обучители и управители на езикови институции.
На 11 октомври Ви каним да се запознаете с Европейската профилираща скала чрез практически
занимания, които ще ви разкрият нейната същност.

Цели
•
•
•

да се запознаете с принципите и съдържанието на Европейската профилираща скала;
да се запознаете с това как тя се използва (включително нейния електронен вариант);
да се опитате да приложите части от нея във вашия професионален контекст.

Целева публика
•
•
•

директори или академични мениджъри на езикови центрове и училища;
обучители на преподаватели;
преподаватели.

Дата

11 октомври 2013 от 10:00 до 17:00 часа

Работен език
български

Курсът ще бъде воден

от екипа на БАКЕУ „ОПТИМА”, участващ в проекта EPG: доц. д-р Галя Матева, Светла Ташевска,
Албена Витанова

Място

Име: Британски съвет
Адрес: ул. „Кракра”, № 7
Град: София
Телефон: (+359) 2 988 27 19
Уеб сайт: www.optima-bg.org

Регистрация

Крайният срок за регистрация: 30 септември 2013.
Курсът е лимитиран за максимален брой участници 15.
След като регистрацията приключи участниците ще получат потвърждение по електронната поща.
За да се регистрирате за Обучителния курс EPG – България е необходимо да попълните този
електронен формуляр

Цена на курса

Регистрацията за курса е безплатна и включва обяд и кафе-паузи.
Допълнителна информация за проекта можете да намерите тук(www.epg-project.eu)
или във Facebook.
За всички въпроси по отношение на този семинар, моля свържете се с нас чрез
следния адрес: info@optima-bg.org.

