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OBJEVTE ‘DOBRÉ PRAXE’ S ÚSMĚVEM!
A máme tu nové zprávy z Mezinárodní sítě pro sociální začleňování s využitím jazykového vzdělávání
(SMILE). V prvním roce trvání projektu jsme identifikovali oblasti a cílové skupiny, které mohou mít užitek
z podpory a studia méně rozšířených jazyků používaných a vyučovaných v Evropské unii. Provedli jsme
výzkum a našli skvělé nápady a dobré praxe v mnoha evropských zemích. Všichni partneři projektu vybírali
dobré nápady a dobré praxe s ohledem na možnost jejich praktické aplikace v různých hospodářských
sektorech. Přes 300 dobrých praxí pokrývá 34 zemí a 46 jazyků. Všechny jsou nyní k dispozici na stránkách
projektu www.smile-network.eu skrze uživatelsky přívětivý vyhledávač.

PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY
pro studium méně rozšířených jazyků používaných a vyučovaných
v Evropské unii
Cílem sítě SMILE je podpora evropských i národních záměrů v oblasti jazykového vzdělávání skrze výzkum,
identifikaci a šíření úspěšných metod a dobrých praxí. Partneři projektu z 15 evropských zemí připravili

dokumenty s názvem "Country overviews", které obsahují informace o evropských a národních prioritách
v oblasti jazykového vzdělávání a o podpoře jazykové rozmanitosti. Tyto dokumenty obsahují rovněž výběr
dobrých praxí a popis sektorů, kde mohou najít praktické uplatnění.
Zmíněné dokumenty vyvozují také závěry týkající se příležitostí a výzev při rozšiřování méně rozšířených
jazyků ve vztahu k trhu práce a k sociálnímu začleňování. Zabývají se také tématem významu jazykové
různorodosti v různých sférách evropského života - ekonomického, sociálního i kulturního.

www.smile-network.eu

PŘÍŠTÍ KROKY
V následujících měsících připraví síť SMILE společnou Situační analýzu, která poskytne informace
o potřebách v oblasti jazykového vzdělávání a možnostech jejich uspokojení prostřednictvím inovativních
metod a přístupů na evropské úrovni.
Závěr roku 2015 bude patřit 4 workshopům, které se uskuteční v Německu a budou zaměřeny na přínosy
projektu a příležitosti pro méně rozšířené jazyky v identifikovaných sektorech. Výsledkem workshopů
budou dokumenty obsahující závěry a doporučení vedoucí k posílení a propagaci jazykové rozmanitosti
v 15 evropských zemích účastnících se projektu.

Koordinátor projektu:
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

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte partnerskou organizaci z vaší země. Kontaktní
informace najdete na webových stránkách projektu: www.smile-network.eu
Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Tento materiál odráží pouze názory jeho autora a
komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv použití zde obsažených informací.

