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Целеви езици български, холандски, гръцки, литовски, малтийски, 

шведски 
 
Целева група клиенти на супермаркети, масова публика 

 
Продължителност 24 месеца 

 
Интернет страница www.shoplang.eu  

 
2. Резюме на проекта  
 
Проектът “SHOPLANG – The Shopping Language Game” е финансиран по програма 

Сократ Лингва 1 на Европейската комисия. Той беше осъществен от 8 организации от 7 

европейски държави и имаше за цел да разпространи ползите от ученето на чужди 

езици като цяло и на по-слабо познатите и изучавани европейски езици в частност. 

SHOPLANG е насочен към български, холандски, гръцки, литовски, малтийски и 

шведски езици. Проектът използва неформалната среда на супермаркетите с цел да 

провокира интерес към шестте целеви езика и да подпомогне хората да развият някои 

частични езикови умения за разбиране на основна информация на тях. SHOPLANG е 

насочен към масовата публика и в частност към клиентите на супермаркети, чиято 



основна обединяваща черта е фактът, че те редовно пазаруват в базовите 

супермаркети. След като определиха спецификата и нуждите на тази целева група по 

отношение на един неформален процес на езиково обучение, проектните партньори 

разработиха методология за въвличането на хора в езиковите дейности и 

запознаването им с основна езикова информация. Проектните дейности бяха 

подкрепени от периодични публикации във вестници и списания, разпространявани 

безплатно в супермаркетите и околността, които имаха голямо въздействие върху 

огромен брой хора.   

Шестте целеви езика бяха промотирани в рамките на 30 езикови събития, които се 

проведоха в България, Гърция, Литва, Малта, Швеция и Холандия. Те бяха направени 

на базата на специално разработени езикови игри и дейности, свързани с темата за 

пазаруването и фокусирани върху езиковата информация в продуктите и етикетите, 

налични в идентифицираните супермаркети. Кампаниите приключиха с доста 

впечатляващи резултати. Над 1300 човека участваха в езиковите събития и бяха 

директно достигнати от проектната идея. Осем човека се записаха на езикови курсове, 

повече от 20 души поискаха помощ за езикови курсове на целевите езици, а стотици 

хора се свързаха с проектните партньори и поискаха допълнителна информация за 

проекта и неговите дейности.  

Като продължение на езиковите кампании, партньорите създадоха така наречените 

ресурсни центрове с материали за шестте езика и партньорските страни. В резултат 

беше създадена една много добра база данни, където заинтересованите хора могат да 

намерят повече информация за целевите езици и страни. Уебсайтът на проекта също 

предоставя допълнителна езикова, културна и историческа информация, а също така 

включва полезни Интернет връзки към езикови центрове, организации, предлагащи 

материали за самообучение, и онлайн ресурси за езиково обучение.  

SHOPLANG се оказа много атрактивен също и за различни организации, институции и 

компании, които подкрепиха проектните дейности. Партньорите успяха да привлекат 

над 35 спонсори и социални партньори. Като резултат от успешната дисеминационна 

стратегия на проекта, беше договорена комерсиализация на 2 от продуктите на 

SHOPLANG. Освен това, преподавател към посолството на Съединените Щати в 

България прояви интерес към методите на SHOPLANG за нетрадиционно езиково 

обучение и в резултат беше проведена демонстрация на езикова кампания пред 

дипломатите от посолството на Европейския ден на езиците – 26 септември 2008 г. 

 

 

 
 


