Издание 1, март 2014 г.

Изследвайте света на езиковото обучение със SMILE!


Какви са ползите от ученето на по-слабо познати и изучавани европейски
езици?
 Как може ученето на езици да повиши конкурентоспособността и заетостта и да
създаде нови възможности за работа?
 Какви възможности може да предложи ученето на езици на хора в
неравностойно положение, за да им помогне да се интегрират в обществото?
 Какви добри практики и методологии за популяризиране на по-слабо познатите
езици съществуват в Европа?
Мрежата за Социална и Трудова Интеграция чрез Езиково Обучение (SMILE) ви дава
отговора!

Мрежата SMILE се състои от 20 партньорски организации от 15 европейски държави. В
следващите три години партньорите ще обединят усилията си, за да идентифицират области и
целеви групи, които биха имали полза от популяризирането и ученето на по-слабо познати и
изучавани езици. Партньорите ще обменят опит и идеи относно актуалните национални и
европейски политики в сферата на езиковото обучение и ще селектират съществуващи добри
практики и методологии за популяризиране на по-слабо познати езици.

Какви са резултатите?
Резултатите от проучването и селекцията на добри практики ще бъдат включени в Национални
доклади и ще бъдат налични на проектния уебсайт. Националните доклади ще бъдат използвани
като база за разработването на Ситуационен анализ, предоставящ информация за нуждите,
свързани с ученето на езици и начини за задоволяването им чрез нетрадиционни методологии.
През третата година от проекта ще бъдат разработени Препоръки, предоставящи стратегии,
възможности и методологии за популяризиране на езиковото многообразие и учене на по-слабо
познати и изучавани езици на европейско ниво.

Кой може да ползва продуктите на SMILE?
Чрез проектните продукти различни организации ще бъдат запознати с алтернативни езикови
методики и продукти за повишаване на компетенциите, конкурентоспособността и заетостта в
редица сектори. Ще им бъде предоставен достъп до нетрадиционни методики и продукти за
ситуационно езиково обучение в тяхната сфера на експертиза и интерес.
Мрежата ще подпомага също и хора в неравностойно положение за по-добра интеграция в
обществото и ще им предостави мотивация за развитие на качества, отговарящи на изискванията
на пазара на труда.
Училища, университети, езикови центрове, организации за обучение на възрастни, институти за
професионално обучение и образование и др. ще бъдат запознати с идентифицираните
методологии за ситуационно учене на по-слабо познати езици и ще бъдат насърчавани да ги
прилагат с техните целеви групи.

You SMILE.
We SMILE.
КОНТАКТИ:
Български партньори в SMILE:
КУ ТУ ООД
бул. Витоша 52
София 1000, България
+35929816143
office@kutu-bg.eu

Дружество „Знание”
ул. Владайска 36
София 1606, България
+359887563223
rdr@znanie-bg.org
valentina@znanie-bg.org

Стройексперт – СЕК
ул. Искърски пролом 8
София 1680, България
+359888251700
projects@stroyexpert.bg

Повече информация за SMILE можете да намерите на проектния уебсайт:
www.smile-network.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява
само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

