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Tutki kielten oppimisen maailmaa SMILEn avulla!
Mitä etuja on vähemmän käytetyillä ja opetetuilla eurooppalaisilla kielillä 1 (EU:n
valtakieliä ovat englanti, saksa, ranska, espanja ja italia)?
Miten kielten opiskelulla voi kasvattaa omaa kilpailukykyään ja työllistymistään tai
luoda uusia työpaikkoja?
Mitä mahdollisuuksia kielten opiskelu tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville, ja miten
kielten opiskelu auttaa heitä integroitumaan tai kotiutumaan yhteiskuntaan?
Löytyykö Euroopasta hyviä käytänteitä ja menetelmiä joilla voidaan edistää eivaltakielien käyttöä ja oppimista?
Social and Market Inclusion through Language Education (SMILE)-verkostomme kertoo
Teille vastaukset!

SMILE-verkostossamme on 20 kumppania 15 Euroopan maasta. Seuraavan kolmen vuoden aikana kumppanit
yhdistävät voimansa selvittääkseen toiminta-alueet ja kohderyhmät, jotka voivat hyötyä ei-valtakielien oppimisesta ja
käyttämisestä. Kumppanimme arvioivat, mitä ja miten nykyisin kieliä opetetaan kansallisella ja eurooppalaisella
tasoilla. Verkostomme tutkii myös, mitä hyviä käytänteitä ja menetelmiä löytyy, joilla voidaan edistää ei-valtakielien
käyttöä ja opetusta.
1 Nimitämme jatkossa vähemmän käytettyjä ja opiskeltuja/opetettuja kieliä ei-valtakieliksi.

Mitä tuloksia verkostomme luo?
Edellä mainitun tutkimuksen tulokset esitetään myöhemmin kumppanimaittain verkostomme kotisivulla ks
www.smile-network.eu Näitä tutkimustuloksia käytetään sitten perustana tilanneanalyysin kehittämiselle. Se
tarjoaa tietoa kielten oppimistarpeista ja ratkaisuista, joilla tarpeet voidaan täyttää ei-traditionaalisilla menetelmillä.
Hankkeen kolmantena vuotena 2016 suosittelemme, miten ei-valtakielien käyttöä voidaan edistää Euroopassa.

Kuka voi hyötyä SMILE-tuloksista?
Hankkeemme tulosten avulla eri organisaatiot tutustuvat vaihtoehtoisiin kielten oppimismenetelmiin ja monikielisiin
tuotteisiin, joiden avulla voidaan osaamista, kilpailukykyä ja työllisyyttä edistää eri sektoreilla. Tulokset sisältävät
myös ei-traditionaalisia menetelmiä ja tuotteita kielten tilanneoppimiseen.
Verkostomme tukee syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä integroitumaan yhteiskuntaan ja tarjoaa heille motivaation
parantaa osaamistaan ja työmarkkinakelpoisuuttaan.
Oppilaitoksille kouluista yliopistoihin, kielikeskuksille, aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattikieltä opettaville
laitoksille esitellään tutkimuksessa identifioituja ei-valtakielien tilanneoppimismenetelmiä. Samalla oppilaitoksia
rohkaistaan käyttämään näitä menetelmiä kielen opetuksessa.

You SMILE. Kun HYMYILET,
We SMILE. Me HYMYILEMME
YHTEYSTIEDOT:
Hankkeen koordinaattori:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)
Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo
46008 – Valencia – Spain
Tel: +34 96 382 53 62
Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es

Kun haluatte lisätietoja hankkeen kumppaneilta, ottakaa yhteyttä ao. kumppanimaan
partneriin. Heidän yhteystietonsa löytyvät hankkeen kotisivuilta: : www.smile-network.eu.
Suomeksi lisätietoja sähköpostitse osoitteesta kallio@phpoint.fi.

Hanke on pääosin rahoitettu Euroopan Komission tuella. Tästä julkaisusta vastaavat vain sen tekijät. Siten Komissio ei vastaa tämän
julkaisun tiedoista.

