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Ištirkite kalbų mokymosi pasaulį kartu su SMILE!


Kokie yra rečiau vartojamų Europoje kalbų mokymosi privalumai?



Kaip kalbų mokymasis galėtų padidinti konkurencingumą ir užimtumą bei sukurti
naujas darbo vietas?



Kokias galimybes kalbų mokymasis suteiks pažeidžiamoms grupėms, siekiant padėti
joms integruotis į visuomenę?



Kokios yra dabartinės gerosios praktikos ir metodikos, skirtos rečiau vartojamų ir
mokomų kalbų skatinimui Europoje?

SMILE tinklas, skirtas vystyti socialinę integraciją bei integraciją į rinką, kalbų mokymo
pagalba atsakys į šiuos klausimus!

Projekto SMILE tinklą sudaro 20 partnerių iš 15 Europos šalių. Artimiausius trejus metus visi projekto
partneriai bandys identifikuoti sritis ir tikslines grupes, kurioms rečiau vartojamų kalbų mokymosi
skatinimas galėtų būti naudingas. Partneriai diskutuos ir keisis idėjomis apie dabartines strategijas kalbų
mokymo srityje Europos bei atskirų valstybių mastu ir atliks mokslinį tyrimą, naudojant dabartines
gerąsias praktikas ir metodikas, skirtas mažai paplitusių kalbų skatinimui.

Kokie bus projekto rezultatai?
Tyrimo rezultatai bus pristatyti nacionalinėse ataskaitose ir patalpinti projekto internetiniame puslapyje.
Šios nacionalinės ataskaitos bus panaudotos situacinės analizės plėtojimui, siekiant gauti informaciją
apie poreikius, susijusius su kalbų mokymusi ir sprendimus kaip juos įvykdyti, naudojant netradicines
metodikas.
Trečiaisiais projekto vykdymo metais bus paruoštos rekomendacijos apie strategijas, galimybes bei
metodikas dėl kalbų įvairovės ir mažiau paplitusių kalbų mokymosi skatinimo Europos mastu.

Kam projekto išvados gali būti naudingos?
Projekto rezultatai padės įvairioms organizacijoms susipažinti su alternatyviais kalbų mokymosi
metodais ir daugiakalbiais projekto produktais, taip didinant jų gebėjimus, konkurencingumą ir
užimtumą įvairiuose sektoriuose. Jos turės galimybę susipažinti su netradiciniais metodais ir būdais,
skirtais specifinio konteksto situaciniam kalbų mokymuisi, atsižvelgiant į studentų kompetencijas ir
pomėgius.
Tinklas rems pažeidžiamas grupes, siekiant pagerinti jų integraciją į visuomenę ir suteikti joms
motyvacijos puoselėti savybes, atitinkančias darbo rinkos reikalavimus.
Mokyklos, universitetai, kalbų centrai, suaugusiųjų švietimo įstaigos, profesinio kalbų mokymo ir
lavinimo institutai sužinos apie pripažintas rečiau vartojamų kalbų situacinio mokymo metodikas ir bus
paskatinti taikyti jas pamokose.

Jūs šypsotės.
Mes šypsomės.
KONTAKTAI:
Projekto koordinatorius:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)
Adresas: Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo
46008 – Valencia – Spain
Tel. nr.: +34 96 382 53 62
El. paštas: fernando.benavente@valencia.ifes.es

Dėl detalesnės informacijos apie projektą kreipkitės į partnerį Lietuvoje:
Soros International House (SIH)
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3 aukštas, 08105 VILNIUS
Tel. nr.: (+370 5) 272 4879
El. paštas: info@sih.lt
www.sih.lt

Projekto tinklalapis: www.smile-network.eu

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

