
2003г. - Телевизионно предаване "Лингва консулт", Европейски център 
за обучение и квалификация 

1. Данни за проекта 
 

 
Заглавие на проекта 

 
Телевизионното предаване "Лингва консулт" 
 

 
Kонтакти Европейски център за обучение и квалификация - 

Училища "Европа"  
ул. "Княз Борис І" 135  
София 1000  
Тел.: (02) 988 4220; 988 4323  
Факс: (02) 981 14 74  
e-mail: ecet@ecet.bg 

 
Интернет страница www.europeschools.net 

 

2. Резюме на проекта  

Телевизионното предаване "Лингва консулт" е образователен проект на: 

� Европейски център за обучение и квалификация (ЕЦОК) 

� Училища "Европа" 

� Национална образователна телевизия ЕСЕТ 

Разработването на проекта "Лингва консулт" започна през ноември 2002, а 

излъчването - през януари 2003 година. До момента са подготвени 25 предавания, 

които се приемат в 50 града в България и се гледат от около 800 000 зрители. 

По своята форма предаването "Лингва консулт" представлява консултации по 

различни проблеми, срещани при изучаването на чужди езици. То е адресирано към 

зрители, изучавали, изучаващи и желаещи да изучават чужди езици, както и към 

преподаватели. В него се разглеждат конкретни проблеми, с които българските 

обучаеми се сблъскват при изучаването и употребата на чуждия език, в това число 

въпроси, поставени от самите зрители. Консултациите в предаването са по въпроси и 

специфични казуси, които обикновено не са обект на традиционното обучение по 

чужди езици. 

Проектът "Лингва консулт" има за цел да: 

• съдейства за осъществяването на националните приоритети в областта на 

изучаването на чужди езици и масовото чуждоезиково обучение; 

• подпомага развитието на междукултурните връзки и формиране у българите на 

чувство за европейска принадлежност; 

• спомага за повишаване качеството на знанията и уменията на изучаващите 

чужди езици; 



• съдейства за повишаване квалификацията на преподавателите по чужди езици; 

• насърчава изучаващите чужди езици за автономно учене чрез използване на 

нови технологии; мотивира изучаващите чужди езици за учене през целия живот. 

"Лингва консулт" излиза от обичайните рамки на телевизионните езикови курсове. 

Всяко предаване представлява завършен продукт, чиято тема са езикови и 

културологични казуси, което прави формата и съдържанието му уникални. 

Проблемите са представени в различни рубрики, обединени в логическа връзка, което 

прави предаването "Лингва консулт" разнообразно и лесно за гледане, а материала – 

достъпен за усвояване от широк кръг потребители, независимо от етапа на тяхното 

обучение или нивото на знанията им. 

Проектът "Лингва консулт" може да се реализира във всяка европейска държава, за 

всеки целеви език и език за достъп. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


