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ОБОБЩЕНИЕ 

Въведение 

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) е разработена от Съвета 

на Европа, с цел да се постигане единство между неговите държави членки в 

областта на образователните и културните въпроси по отношение на изучаването 

на чужди езици и да се насърчи прозрачността и съгласуваността в изучаването и 

преподаването на съвременни езици в Европа. Тя е официално публикувана през 

2001 г. ОЕРР предоставя обща рамка, указваща на знанията, които изучаващите 

езици трябва да придобият, за да бъдат в състояние да използват ефективно чужд 

език на практика. По този начин рамката създава обща основа за учебните 

програми за изучаване на езици или насоките, квалификациите, учебниците, 

изпитите и учебните планове в европейските държави1. ОЕРР се основава на 

насочен към действията подход по отношение на изучаването и употребата на 

езиците. Тя включва шест нива на владеене при изучаването на чужд език. ОЕРР 

се стреми не просто да улесни съпоставимостта между държавите (въз основа на 

обща концептуална рамка за изучаване на езици), но също така да се съобрази с 

националните традиции и системи по отношение на стандартите за владеене на 

език. 

 

През 2008 г. е издадена Препоръка на Комитета на министрите към държавите 

членки относно употребата на Общата европейска референтна рамка за езиците 

(ОЕРР) на Съвета на Европа и насърчаването на многоезичието, с оглед да се 

призоват държавите членки да приложат ОЕРР в своите образователни системи и 

да насърчат многоезичието. В тази препоръка се отправя съвет към 

правителствата на държавите членки да вземат под внимание своята конституция 

и образователна система, както и националните, регионалните или местните 

условия при прилагането на ОЕРР и насърчаването на многоезичието. За 

прилагането са посочени следните мерки (предхождани от „общи принципи“ и 

„конкретни мерки“): 

 

 A) Общи принципи и мерки, които следва да бъдат приложени от органите, 

отговорни за езиковото обучение на национално, регионално и местно 

равнище, като това включва създаването на условия за осигуряване на 

ефективно използване на ОЕРР. Тези условия следва да насърчават 

сътрудничеството както между образователните институции, така и между 

държавите членки. Освен това те следва да осигурят взаимно признаване на 

езиковите квалификации и насоки за изучаване на езици с цел поддържане и 

развитие на многоезичието сред европейските граждани. Тези условия трябва 

най-вече да насърчават преподавателите, програмите за обучение на 

преподаватели, учащите се, администраторите в областта на образованието, 

изготвящите курсове, авторите на учебници, разработващите учебни програми, 

както и изпитващите органи, да прилагат ОЕРР и заложения в нея подход, 

съсредоточен върху учащите се, насочен към действията и основан на 

компетентностите, по отношение на изучаването на чужди езици и подходите 

на преподаване.  

 

 Б) Конкретни мерки, насочени към изготвянето на политики, 

разработването на учебни програми и учебници, обучението на 

преподаватели и оценяването: Националните, регионалните и местните 

органи в областта на образованието, които решат да използват ОЕРР, се 

                                                 
1  Съвет на Европа, Обща европейска референтна рамка за езиците: Изучаване, преподаване, оценяване 

(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment), 2001 г.: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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насърчават да осигурят подходящо и съгласувано използване на рамката, като 

поемат отговорността за улесняване и координиране на сътрудничеството 

между всички заинтересовани страни, участващи в езиковото обучение. Това 

включва насърчаването на всички участници в изготвянето на езиковата 

политика и всички администратори в областта на образованието да осигурят 

единство по отношение на езиковите цели и да насърчат осведомеността 

относно употребата на езика и езиковите компетентности в областта на 

образованието. Институтите за обучение на преподаватели по чужди езици 

следва да бъдат насърчавани да използват ефективно ОЕРР в своите програми 

за обучение. Освен това създателите на учебници трябва да бъдат насърчавани 

да вземат под внимание аспектите на ОЕРР при разработването на учебници за 

изучаване на езици. Същото се изисква от изготвящите езикови тестове, 

изпити и оценки. 

 

През годините след разработването и публикуването на ОЕРР бяха отправени 

критики относно целите на рамката, нейната достъпност, описанието и 

класификацията на езиковите компетентности, броя на нивата на компетентност и 

прилагането на ОЕРР при езиковите тестове. Почти всеки аспект на ОЕРР е уязвим 

по отношение на сериозни критики и все пак, като се има предвид степента ѝ на 

обхват, езиковите специалисти, които отправят критики относно ОЕРР в писмен 

вид, са сравнително малко на брой. 

 

Предприети са редица инициативи на Европейския съюз в сферата на езиците: 

проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот, въвеждане на ОЕРР 

във формата Europass и разработване на европейското проучване на езиковите 

компетентности. Съветът на Европа публикува ръководство за практическа 

употреба на ОЕРР:  

 

 През 2009 г. Съветът на Европа публикува ръководството „Свързване на 

езиковите изпити с Общата европейска референтна рамка за езиците: 

изучаване, преподаване, оценяване (ОЕРР)“. Ръководството има за цел да 

помогне на доставчиците на изпити да свържат своите изпити с ОЕРР 

посредством разработване на процедури за гарантиране на тази връзка. 

 „Първото европейско проучване на езиковите компетентности“ взе предвид 

нивата по ОЕРР, за да определи нивата на владеене на език на учениците в 

четиринадесет европейски държави. В допълнение към анализа на нивата на 

владеене на език проучването заключи, че в четиринадесет от шестнадесетте 

анализирани образователни системи централните органи са препоръчали или 

са направили задължително използването на ОЕРР в политиките за езиково 

обучение. 

 

Настоящото проучване представя преглед на степента на приложение на Общата 

европейска референтна рамка за езиците в европейските държави. Проучването 

предоставя: 

 

 анализ на чуждоезиковите компетентности в учебните резултати от 

квалификациите/сертификатите, предоставени в края на гимназиалния етап на 

средното образование; 

 разглеждане на употребата на ОЕРР при предоставяне на частно образование; 

 оценка на социалната функция на сертификатите за владеене на език. 

 

Акцентът се поставя върху първата цел. 

 

Анализът е съсредоточен върху шест държави (Швеция, Франция, Нидерландия, 

Унгария, Австрия и Обединеното кралство – Шотландия). В критериите за подбор, 

свързани с езиковите семейства, бяха взети под внимание географският обхват и 
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други характеристики на държавите. В допълнение, анализът се съсредоточи 

върху един вид квалификация. Избраните квалификации във всяка държава са 

съпоставими по обхват и функция и са сходни по отношение на изравняването им 

с Европейската квалификационна рамка (ниво 4: квалификации, предоставящи 

достъп до висше образование). Вземат се предвид следните квалификации: 

Австрия: Академично средно образование (на немски: Allgemein bildende höhere 

Schule); Швеция: Подготвителни програми за висше образование (на шведски: 

Högskoleförberedande program); Нидерландия: Предуниверситетско образование 

(на нидерландски: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs); Обединеното 

кралство (Шотландия): Висши квалификации и висши квалификации за 

напреднали (на английски: Higher and Advanced Higher qualifications); Франция: 

Матури (на френски: Baccalauréat); Унгария: Общо средно образование и 

професионално средно образование (на унгарски: Gimnázium and szakközépiskola). 

Основни констатации 

Споменава се следното във връзка с прилагането като цяло. Изучаването на 

първи съвременен чужд език е задължително за учениците в гимназиалния етап на 

средното образование съгласно политиките на езиково обучение в пет от шестте 

избрани държави. Бяха установени сериозни различия по отношение на 

политиките за изучаване на втори и трети съвременен чужд език. В някои 

държави (Швеция, Нидерландия, Франция и Унгария) е задължително учениците 

да изучават повече от един език, докато в други държави това е въпрос на избор 

(Обединеното кралство – Шотландия и Австрия). Насърчаването на учениците да 

постигат по-добри резултати и по-високи нива на владеене по отношение на 

съвременните чужди езици е тема, предизвикваща разгорещени разисквания в 

избраните държави.  

 

Всички избрани държави са свързали своите програми и политики за изучаване на 

съвременни чужди езици с ОЕРР. Повечето държави са приложили в различна 

степен ОЕРР в своите национални и/или специални учебни програми за 

съвременни чужди езици. Единствено Австрия и Франция са обвързали ОЕРР със 

законодателство. Липсата на емпирични данни, предоставени от проучвания, 

относно връзката между ОЕРР и резултатите от обучението, целите на учебните 

програми, изпитите и/или други (стратегически) документи, които оказват 

влияние върху образователната система, изглежда е основна пречка за 

прилагането на ОЕРР. Освен това за прилагането на рамката в класните стаи са 

необходими различни умения на преподавателите по съвременни чужди езици. 

Поради тази причина някои държави (Франция, Нидерландия и Швеция) имат 

опасения относно използването на ОЕРР от преподавателите по съвременни чужди 

езици. 

 

Що се отнася до конкретните мерки, свързани с прилагането на ОЕРР (изпити, 

учебници и обучение на преподаватели), бяха установени следните основни 

констатации: 

 

Явяването на изпит или тест по първия съвременен чужд език е задължително в 

четири от шестте избрани държави (Австрия, Швеция, Нидерландия и Франция). В 

Австрия, Нидерландия и Франция е необходимо учениците да преминат успешно 

този изпит или тест, за да получат своята диплома за достъп до висше 

образование. Изпит по втори съвременен чужд език не се изисква в нито една от 

избраните шест държави. В Нидерландия и Франция изучаването на втори чужд 

език е задължително, но това би могло да бъде съвременен чужд език, класически 

език или регионален език. По отношение на прилагането на ОЕРР в 

окончателните изпити и тестове се наблюдават следните ситуации: 
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 Окончателните изпити или тестове се основават на ОЕРР (Австрия, Унгария, 

Швеция и Нидерландия); 

 Окончателните изпити по СЧЕ понастоящем не се основават на ОЕРР 

(Франция); 

 Не съществува връзка между ОЕРР и окончателните изпити по СЧЕ 

(Обединеното кралство – Шотландия). 

 

В пет от шестте избрани държави (Австрия, Швеция, Нидерландия, Унгария и 

Франция) са определени резултати от обучението, указващи на ниво по ОЕРР за 

изпитите. Само две от избраните държави (Австрия и Нидерландия) са определили 

различни нива по ОЕРР за най-малко четири езикови умения (четене, писане, 

слушане и говорене). Във връзка с призива на Комитета на министрите на Съвета 

на Европа към националните, регионалните и местните образователни органи, 

които са решили да използват ОЕРР, може да се заключи, че по-голямата част от 

избраните държави са приложили ОЕРР в тестове или изпити, като са направили 

тази връзка ясна посредством прозрачно описание на резултатите от изучаването 

на съвременни чужди езици в нивата по ОЕРР. 

 

Що се отнася до издателите на учебници, които са предвидени за избраните 

квалификации, може да се направи разграничение между държавите, в които 

разработването на учебниците и съдържанието е обвързано с държавна 

нормативна уредба (Австрия и Унгария) и държавите, в които не е налице 

държавна уредба относно разработването и съдържанието на учебниците 

(Швеция, Нидерландия, Франция и Обединеното кралство – Шотландия). В 

зависимост от прилагането на ОЕРР в тези учебници избраните държави могат да 

бъдат разделени на две групи: държави, в които издателите са използвали ОЕРР 

индиректно (Австрия, Унгария и Швеция) посредством задължения, заложени в 

националните учебни програми; и държави, в които издателите могат да решат 

сами дали да използват ОЕРР, или държави, в които рамката не се използва 

изобщо (Нидерландия, Франция и Обединеното кралство – Шотландия). Във 

връзка с призива на Комитета на министрите на Съвета на Европа може да се 

заключи, че някои правителства задължават издателите на учебници по СЧЕ да 

използват ОЕРР, а други ги насърчават да я използват в националните и/или 

специалните учебни програми за изучаване на СЧЕ. 

 

Във всички избрани държави, с изключение на Обединеното кралство – 

Шотландия, ОЕРР е включена в програмите за повишаване на 

квалификацията на преподавателите. За сравнение, само три от избраните 

държави (Австрия, Нидерландия и Франция) използват ОЕРР в обучението за 

първоначална подготовка на преподаватели. Поради тази причина различията 

между избраните държави по отношение на използването на ОЕРР в обучението на 

преподаватели се наблюдават най-ясно в обучението за първоначална подготовка 

на преподаватели. Следователно могат да бъдат установени четири ситуации във 

връзка с прилагането на ОЕРР в обучението за първоначална подготовка на 

преподаватели: 

  

 първо – обучаващите по програмите за първоначална подготовка на 

преподаватели по СЧЕ са задължени да използват ОЕРР;  

 второ – ОЕРР е заложена в учебните програми;  

 трето – не са установени препоръки или изисквания за използването на ОЕРР; 

и  

 накрая – не съществува никаква връзка.  
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Поради факта, че преподавателите могат свободно да планират и изготвят уроците 

си, например като подбират материалите, като например учебниците и 

дидактическите методи, е трудно да се заключи дали преподавателите всъщност 

използват ОЕРР в своите уроци. При все това се предполага, че преподавателите 

по СЧЕ в някои от избраните държави са запознати с ОЕРР поради връзката в 

учебната програма. Във връзка с призива на Комитета на министрите на Съвета на 

Европа може да се заключи, че правителствата в малка част от избраните държави 

са направили задължително прилагането на ОЕРР в обученията за първоначална 

подготовка и за повишаване на квалификацията на преподавателите. 

 

Като цяло ОЕРР е широко използвана както от частните доставчици, които 

предлагат курсове по съвременни чужди езици, така и от организациите за 

оценка на езиковите познания. Що се отнася до причините, поради които 

хората желаят да получат сертификат за владеене на език (увеличаване на 

шансовете им на пазара на труда, необходимост на езика за работа, достъп до 

университет, личностно развитие), или с други думи социалната функция, 

указването на ниво по ОЕРР изглежда има добавена стойност, тъй като повишава 

прозрачността на предлаганите курсове и признаването на нивата на 

компетентност по отношение на съвременните чужди езици в различните държави. 

 

Що се отнася до нивата на владеене на чужд език, може да се спомене 

следното. Различните източници на данни сочат съгласуваност по отношение на 

общата оценка на нивата на владеене на СЧЕ в избраните държави. Може да се 

предложи следното класиране:  

 

 Група 1: много високи резултати (Швеция и Нидерландия); 

 Група 2: високи резултати (Австрия); 

 Група 3: средни резултати (Унгария и Франция); 

 слаби резултати (Обединеното кралство – Шотландия).  

 

Въпреки наличието на различия, като цяло се наблюдава връзка между степента 

на прилагане на ОЕРР и нивата на владеене на език. При все това не може да се 

заключи, че тази връзка е причинно-следствена. Нивата на владеене на СЧЕ са 

повлияни от други фактори, различни от степента на прилагане на ОЕРР, като 

например традициите най-общо по отношение на езиците и това дали езикът е 

широко използван или не. Като цяло в държавите, в които националният език е 

широко използван в чужбина (английски, френски), необходимостта от изучаване 

на друг език е по-ограничена, отколкото в държавите, в които националният език 

е по-малко използван (нидерландски, шведски). Накрая, езиковата среда на 

държавата би могла да обясни специфичните обстоятелства в последната по 

отношение на нивата на владеене на СЧЕ. 

Заключения 

По-долу са посочени основните заключения: 

 

Основно заключение 1: Държавите прилагат и използват ОЕРР в различна 

степен, варираща от обвързване със законодателство на свързаните с ОЕРР 

резултати от обучението до липса на каквото и да е позоваване на ОЕРР. Като 

цяло може да се заключи, че по-засиленото прилагане и използване на ОЕРР в 

стратегически документи (закони, национални учебни програми) води до по-

засилено използване на ОЕРР при изпити, учебници и обучение на преподаватели. 

 

Основно заключение 2: Основните предизвикателства по отношение на 

прилагането са свързани, от една страна, с липсата на емпирични данни за 

установяване на връзка между резултатите от обучението и нивата на ОЕРР, и от 
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друга страна, със способността на преподавателите по СЧЕ да използват по 

предназначение ОЕРР в своите уроци. 

 

Основно заключение 3: Съществува общо съгласие относно указването на ОЕРР 

в резултатите от обучението по СЧЕ в гимназиалния етап на средното 

образование. Посочените резултати от обучението в шестте държави като цяло са 

сходни. Резултатите от обучението по първия СЧЕ обикновено се определят на 

ниво B2, а за втория СЧЕ като цяло нивото е B1. 

 

Основно заключение 4: По-голямата част от избраните държави прилагат ОЕРР 

в тестове и изпити; при все това липсват общи емпирични данни относно връзката 

между резултатите от обучението по СЧЕ и нивата на ОЕРР. 

 

Основно заключение 5: Като цяло ОЕРР се използва за разработването на 

учебници. Използването на рамката до голяма степен зависи от това дали тя се 

прилага и използва при разработването на учебната програма и дали се 

споменава в (правни) ръководства (национални учебни програми). 

 

Основно заключение 6: Съществуват сериозни различия между държавите по 

отношение на използването на ОЕРР в програмите за първоначална подготовка на 

преподаватели. Що се отнася до обучението за повишаване на квалификацията на 

преподавателите, ситуацията е значително по-добра, като пет от шестте избрани 

държави предлагат програми за обучение, в които е включена ОЕРР. 

 

Основно заключение 7: Осведомеността на преподавателите относно ОЕРР 

зависи от вниманието, което се обръща на рамката в учебната програма и 

обучението на преподавателите в държавата. 

 

Основно заключение 8: Съществува връзка между степента на прилагане на 

ОЕРР и отчетените нива на владеене на език; степента на прилагане изглежда е 

по-висока в държавите с по-високи нива на владеене на език. При все това, от 

една страна, причинно-следствената връзка между тези две явления е неясна и, 

от друга страна, други (контекстуални) фактори играят по-съществена роля за 

изясняване на нивата на владеене на език (като например това дали официалният 

език е широко използван извън родната им държава и езиковата среда като 

такава). 

 

Основно заключение 9: Като цяло ОЕРР е добре внедрена в практиките и 

процедурите на частните доставчици, издаващи сертификати за владеене на СЧЕ. 

ОЕРР се отразява в сертификатите за владеене на СЧЕ, като се указва на нивото 

по ОЕРР, включва се в използваните материали, а преподавателите са осведомени 

относно ОЕРР посредством програми за повишаване на квалификацията. 

 

Основно заключение 10: ОЕРР осигурява прозрачност за учащите се, частните 

доставчици и институциите за оценка на езиковите познания, като им предоставя 

възможност да направят съпоставка между предлаганите курсове. Хората се 

стремят да получат официален сертификат най-вече за да увеличат шансовете си 

на пазара на труда. Освен това, въпреки че ръководствата и насоките относно 

ОЕРР се считат за полезни, сложността на ОЕРР все още е пречка за използването 

ѝ от страна на частните доставчици. Налице са искания за по-опростени варианти 

на ОЕРР. 
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Препоръки  

Общата европейска референтна рамка за езиците е разработена от Съвета на 

Европа, за да се насърчи прозрачността и съгласуваността по отношение на 

изучаването и преподаването на съвременни езици в Европа. ОЕРР се стреми да 

улесни съпоставимостта между държавите (въз основа на обща концептуална 

рамка за изучаване на езици) и да зачита националните традиции и системи по 

отношение на стандартите за владеене на език. Следните препоръки относно 

горепосочените основни заключения се отправят към Европейския парламент и 

държавите членки, за да се даде възможност на ОЕРР да изпълни предвидената си 

роля за в бъдеще, като бъде подкрепена от действия на Европейския съюз: 

 

Препоръка 1 (към Европейския парламент): Възприемане на ОЕРР от 

страна на Европейския парламент и Комисията като средство за 

насърчаване на развитието на политиката в областта на изучаването на 

чужди езици в държавите членки 

ОЕРР съществува от над десет години, като през това време настъпиха основни 

промени. При все това прилагането ѝ се нуждае от нов стимул, и то по-скоро на 

политическо равнище, посредством действия на Европейската общност за 

подкрепа на рамката на Съвета на Европа. Поради тази причина се препоръчва: 

 По-нататъшно развитие на инициативата за европейско проучване на 

езиковите компетентности „Survey Lang“ посредством включване както на 

повече държави, така и на повече езици (не само първите два най-

преподавани езика, а също така по-широк набор, за да се избегне насочване 

на вниманието при политиките единствено към първия или втория език). 

 Насърчаване на обмена на опит на национално равнище относно 

реформирането на политиките за изучаване на езици към подход, насочен в 

по-голяма степен към действията, и установяване на единство по отношение на 

оценяването и указването на нивата на компетентност на учениците. Това би 

могло да стане под формата на дейности за взаимно обучение, сборници с 

практики, уеднаквен формат за доклад относно развитието. 

 Отправяне на по-настойчиво искане европейските програми, като например 

продължението на Програмата за учене през целия живот, да подкрепят 

използването на ОЕРР и насочения към действията подход, както и 

насърчаване на използването на автобиографии във формат Europass. Освен 

това Европейската квалификационна рамка, която е сходна по основа, следва 

да бъде по-ясно свързана с ОЕРР, за да се засили прозрачността и 

осведомеността относно насочения към действията подход и указването на 

нивата по ОЕРР. 

 

Препоръка 2 (към държавите членки и Европейския парламент): 

Потвърждаване на връзките между системите и ОЕРР по държави 

Въпреки наличието на връзки между резултатите от обучението по СЧЕ и нивата 

по ОЕРР, тези връзки не са потвърдени от другите държави членки. Само по себе 

си това не е необходимо, но що се отнася до доверието между държавите членки 

по отношение на техните квалификации и акредитираните резултати от 

обучението, процедурите, прилагани за подпомагане на връзките, следва да бъдат 

разбираеми, и ако е възможно, приемливи за държавите членки. Поради тази 

причина се препоръчва: 

 

 Установяване на принципи за свързване на изучаването на езици в 

националните образователни системи с ОЕРР. Не е необходимо те да обхващат 

техническите аспекти, но следва да се използват за насърчаване на 

политическото/социалното разискване относно изучаването на езици. 

Например, принципите биха могли да бъдат: включване на всички 

заинтересовани страни (създатели на политики, експерти, преподаватели, 

училища, издатели); използване на външен експертен опит; установяване на 
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общ план за действие относно препращането към ОЕРР за постигане на 

договореност относно степента на свързване с ОЕРР. 

 Улесняване на участието на други държави в установяването на връзки между 

изучаването на езици в националните образователни системи и ОЕРР. 

Основният въпрос е дали другите държави имат доверие в установените 

връзки. Наличие на партньори (също така на равнище на създатели на 

политики), за предпочитане от различни държави, за да се отразят 

установените връзки с цел повишаване на надеждността на връзката за други 

държави. 

 Насърчаване на партньорското обучение и партньорската проверка сред 

създателите на политики от различни държави, за да се насърчи 

установяването на по-ясни връзки между изучаването на езици в националните 

образователни системи и ОЕРР, като по този начин рамката се използва като 

програма за реформи по отношение на политиките за изучаване на езици. 

Препоръка 3 (към държавите членки): Засилване на действителното 

използване на ОЕРР в училищата 

Както стана ясно, използването на ОЕРР на базово равнище се насърчава чрез 

политически действия на по-високо равнище, като например включване на 

рамката в законодателството или използването ѝ при определяне на националните 

учебни програми. Освен това са необходими допълнителни действия за 

насърчаване на използването на ОЕРР от страна на преподавателите и издателите. 

Поради тази причина се препоръчва:  

 

 Създаване на надеждност и най-добро вписване на рамката в националния 

контекст, като се използват опитът и дискусиите с други европейски държави, 

извършват се допитвания до експерти и се използва ръководството на Съвета 

на Европа. Освен това, за целите на недвусмислената употреба, ОЕРР следва 

да бъде обвързана с националните учебни програми и специфичните учебни 

програми за СЧЕ, за да се внедри трайно насоченият към действията подход по 

отношение на изучаването на езици.  

 Насърчаване на използването на нивата на ОЕРР за определяне на годишни 

целеви нива с цел проследяване на прогреса. Може да се окаже необходимо да 

се осигурят насоки за установяване на поднива, за да се предостави 

възможност за повече допълнителни етапи. 

 Насърчаване на привеждането в съответствие на учебниците с националните 

учебни програми или осведомяване на преподавателите/училищата относно 

използването на наличните материали за приемане на насочения към 

действията подход. Това би могло да се постигне например посредством по-

обширно насърчаване на обмена на учебни материали. 

 Обръщане на по-засилено внимание на насочения към действията подход в 

обучението за първоначална подготовка и повишаване на квалификацията на 

преподавателите. 

 

Препоръка 4 (към Европейския парламент): Необходими са допълнителни 

изследвания 

Въпреки че настоящото проучване обхваща широк спектър, много въпроси относно 

ОЕРР все още не са изяснени. Това се отнася най-вече за 

социалните/политическите въпроси, свързани с изучаването на езици. Поради 

тази причина се препоръчва да се проучат допълнително следните въпроси: 

 

 Кои са езиците на бъдещето и достатъчно обширна ли е ОЕРР, за да се справи с 

неевропейските езици, като например китайския? 

 

 Какво е въздействието на Европейския показател за езикова компетентност по 

отношение на езиковите политики в Европа? Установяването на показател е 
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ценен инструмент за по-нататъшно насърчаване на политическите 

разисквания, но то не следва да доведе до по-тясно фокусиране върху 

изучаването на езици. 

 Как може да се използва ОЕРР, за да се затвърди позицията на малцинствените 

и регионалните езици? 

 Разглеждане на възможността за наличие на наднационален орган или 

консултативна група, в която държавите взаимно да преглеждат своите 

препратки между собствените им политики на изучаване на езици и ОЕРР. Този 

наднационален орган би могъл да служи като платформа за обмен на опит, 

наблюдение на развитието, осигуряване на практически насоки, създаване на 

взаимно доверие във взаимните препратки на държавите относно 

квалификациите в областта на СЧЕ и нивата по ОЕРР, и накрая, за 

установяване/разработване на политическа програма. 


