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Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος, οι εταίροι του Δικτύου για την Κοινωνική
και Επαγγελματική συμμετοχή μέσω της Διδασκαλίας Γλωσσών (SMILE) έχουν εντοπίσει
κλάδους και ομάδες στόχους που μπορούν να επωφεληθούν από την προώθηση και εκμάθηση των
λιγότερο χρησιμοποιούμενων και διδασκόμενων γλωσσών (LWUTLs) και έχουν εκπονήσει μια έρευνα
στην οποία συγκεντρώθηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής στο αντικείμενο, στις χώρες τους. Οι
εταίροι επέλεξαν καλές πρακτικές και μεθοδολογίες για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και
των λιγότερο χρησιμοποιούμενων και διδασκόμενων γλωσσών (LWUTLs), δίνοντας έμφαση στην
πρακτική εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 300 ορθές πρακτικές που
καλύπτουν 34 χώρες και 46 γλώσσες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου
www.smile-network.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φιλική προς τον χρήστη
μηχανή αναζήτησης και να αναζητήσουν καλές πρακτικές στον τομέα και την γλώσσα του
ενδιαφέροντός τους.

Το δίκτυο SMILE έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές στην εκμάθηση
γλωσσών μέσα από την έρευνα, τον εντοπισμό και τη διάδοση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων των
καλών πρακτικών για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση

των Λιγότερο Χρησιμοποιούμενων και Διδασκόμενων Γλωσσών (LWUTLs). Οι εταίροι του SMILE έχουν
εκπονήσει Εθνικές αναφορές που καλύπτουν 15 ευρωπαϊκές χώρες. Οι Εθνικές επισκοπήσεις παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με σημαντικές ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές στον τομέα της εκμάθησης
γλωσσών και της προώθησης της γλωσσικής πολυμορφίας. Οι Εθνικές επισκοπήσεις επίσης
επικεντρώνονται στη συλλογή ορθών πρακτικών και την πρακτική εφαρμογή τους σε συγκεκριμένους
τομείς. Για την προώθησή τους χρησιμοποιείται ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον όπου
αποτυπώνονται και αναλύονται οι επιτυχημένες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τη μάθηση και την
προώθηση των Λιγότερο Χρησιμοποιούμενων και Διδασκόμενων Γλωσσών (LWUTLs).
Οι «Εθνικές Επισκοπήσεις» εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την
προώθηση των Λιγότερο Χρησιμοποιούμενων και Διδασκόμενων Γλωσσών (LWUTLs) που σχετίζονται
με την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, καθώς και η σημασία τους για τις οικονομικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της ζωής στην Ευρώπη.

www.smile-network.eu

Με τις «Εθνικές Επισκοπήσεις», το Δίκτυο SMILE θα εκπονήσει μέσα στους επόμενους μήνες μια
«μελέτη ανάλυσης κατάστασης», η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες που
σχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών και λύσεις για την επίτευξή τους μέσω μη παραδοσιακών
μεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο τέλος του 2015, οι εταίροι θα υλοποιήσουν τέσσερα εργαστήρια στη Γερμανία, στα οποία θα
πραγματοποιηθούν εστιασμένες συζητήσεις πάνω στα συμπεράσματα του έργου σε σχέση με τις
ευκαιρίες για την υποδοχή των Λιγότερο Χρησιμοποιούμενων και Διδασκόμενων Γλωσσών (LWUTLs)
στους τομείς που έχουν επιλεγεί. Αποτέλεσμα των Εργαστηρίων θα είναι η παραγωγή επικοινωνιακών
κειμένων με συμπεράσματα και συστάσεις για την ενίσχυση των επιπτώσεων από την προώθηση της
γλωσσικής πολυμορφίας στις 15 χώρες-εταίρους και εκτός αυτών.
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