
2010г. - "Light me up! " 
1. Данни за проекта 

 
 
Заглавие на проекта 
 

 
“Light Me Up! – Language Lessons for Abroad” 
 

 
Контакти КУ ТУ ООД, България – координатор на проекта 

Партньори: 
SEDUKON o.p.s., Чехия  
Université de Reims Champagne-Ardenne, Франция 
Synthesis Center for Research and Education Ltd., Кипър  
Soros International House, Литва  
Pressure Line V.O.F., Холандия  
Stichting Rotterdamse Volksuniversiteit, Холандия  
Znanie Association, България 

Лице за контакти Лидия Бучкова    981 61 43 

Интернет страница www.light-me-up.eu 

 

2. Резюме на проекта  

Проектът цели да насърчи езиковото обучение и езиковото многообразие в рамките на 
Европейския съюз; да повиши осведомеността за 5 по-слабо познати и изучавани 
европейски езика; да промотира ползите от ученето на чужди езици като цяло и да 
насърчи изучаването на целевите езици в частност; да промотира целевите езици в 
контекста на пътуването в чужбина; 
да създаде благоприятна среда за изучаване на чужди езици като разработи 
методология и езикови продукти за придобиване на основни езикови умения; да 
обогати портфолиото от услуги на туристическите агенции, като добави и езикова 
услуга; да улесни достъпа до ресурси за езиково обучение. 
 

Бяха осъществени следните дейности. 

- Бяха разработени 20 езикови версии на езиковите сетове (BG-GR, LT-CZ, NL-
BG и т.н.) с цел да се отрази спецификата на целевите групи по-акуратно. Близо 
8 000 сета са разпространени до този момент чрез дисеминационните канали на 
проекта. 

- Бяха организирани 20 езикови кампании на туристическите борси в Холандия, 
България, Литва, Чехия и Кипър (снимков материал от събитията може да се 
намери в проектния уебсайт).  

- Около 2 600 човека бяха директно въвлечени в езиковите игри и дейности на 
целевите езици.  

- Бяха разработени 10 езикови игри, които създават езикови умения и тестват 
вече придобити знания – „Езиков пъзел”, „Дартс”, „Зарове” (2 версии), „Бинго”, 
„Рубик Куб”, „Отгатни”, „Числа” (2 версии), „Открий значението”, „Езикови 
картончета”, „Повтаряй след мен” (не могат да се приложат копия от игрите 
поради наличието на единични бройки, но могат да се покажат при интерес. 
Приложен е снимков материал на част от игрите). 

- Беше създадена мрежа от 18 туристически агенции като асоциирани партньори 
на проекта в петте целеви страни. Те бяха включени в проектните дейности и 
осигуряваха връзката с крайните потребители. 



- Езиковите сетове предизвикаха голям интерес от туристическия сектор – 
няколко туристически агенции проявиха интерес за адаптиране на сетовете към 
други езици, съобразно дестинациите, които те предлагат – българо-полски, 
българо-руски, българо-испански. 

- В резултат от дисеминацията на проекта на международна конференция в 
Брюксел представител на една словашка фирма, също участваща в изпълнение 
на международни проекти, прояви силен интерес към езиковите сетове. 
Проведени бяха преговори за адаптирането на сетовете на словашко-английски 
и словашко-немски.  

- Бяха организирани 8 отворени езикови курса в партньорските страни и около 60 
човека преминаха успешно през нетрадиционни уроци на целевите езици 
(приложен е снимков материал). 

- Уебсайт (www.light-me-up.eu) – уебсайтът на проекта е разработен от една 
страна като дисеминационен инструмент за предоставяне на информация за 
предстоящите и приключилите проектни дейности. Той също така включва и 3 
езикови елемента, които да подпомагат посетителите, проявяващи интерес към 
някои от целевите езици. Всички версии на езиковите сетове могат да бъдат 
свалени от сайта заедно с произношението на думите и изразите, които се 
съдържат в тях. Има секция „Онлайн игри”, които са базирани на сетовете и с 
помощта на които хората могат да упражняват наученото. Сайтът също 
съдържа и „Езиков Календар”, който позволява на хората да учат по една дума 
на целевите езици всеки ден. Думите са групирани по теми, като всеки месец 
представлява различна тема (Училище, Работа, История, Зимни спортове и 
т.н.). Сайтът е разработен на всички 5 целеви езика плюс английски, като по 
този начин той е достъпен и за хората, които не владеят друг език освен 
майчиния си. 

- Българският национален превозвач България Еър изрази желание да участва в 
проектните дейности. Езикови сетове бяха разпространени на самолети на 
България Еър, летящи до Холандия и Кипър. Превозвачът също така 
предостави 2 самолетни билета като награда за участниците, попълнили и 
върнали картичката за обратна връзка, включена в сетовете. Победителят бе 
изтеглен на 30 септември 2010 г. в присъствието на нотариус .  

- Езиковият отдел на Американското посолство в България поиска да бъде 
организирана демонстрационна кампания на български език с продуктите на 
“Light Me Up!” за служителите на посолството. Такава беше организирана през 
юли 2010 г. пред 20 дипломати, някои от които начинаещи, а други по-
напреднали по български език. 

- В резултат на успеха на демонстрационната кампания Езиковият отдел на 
Американското посолство поръча изработването на 3 от проектните продукти 
(дартс, зарове, езиков пъзел) на българо-английски, които да бъдат използвани 
като помощни материали в процеса на езиково обучение на дипломатите.  

- Беше подписан „Меморандум за сътрудничество” с чешката фирма “TEMPO 
TRAINING & CONSULTING, Ltd.” за обмен на дигитални мобилни обучителни 
идеи и дейности с цел да се създадат синергии за подобряване на езиковото 
обучение, базирано на технологии, в Чехия и България. Продуктите, 
разработени по “Light Me Up!” ще допринесат за обогатяване на портала на 
проект MW-TELL.   

- Над 10 спонсора и социални партньора подкрепиха проектните дейности. 
- Дисеминационните дейности на проекта достигнаха до огромен брой хора, като 
включваха семинари, публикации, интервюта, разпространение на листовки и 
плакати, участие в национални и международни конференции и семинари и т.н. 

- Продукти по проекта бяха раздавани като награди за участниците в проектните 
дейности с дисеминационна цел. 

 


