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Ištirkite kalbų mokymosi pasaulį kartu su SMILE!
Per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus SMILE tinklo partneriai identifikavo veiklos sritis ir tikslines
grupes, kurioms rečiau vartojamų kalbų mokymosi skatinimas galėtų būti naudingas, siekiant jų
sėkmingos socialinės integracijos bei integracijos į darbo rinką, taip pat savo šalyse atliko gerosios
patirties pavyzdžių analizę. Partneriai atrinko gerosios patirties pavyzdžius bei naujausias rečiau
vartojamų kalbų mokymo(si) metodikas, orientuotas į praktinį įgytų gebėjimų taikymą konkrečiose
veiklos srityse. Kolekcija, kurią sudaro virš 300 gerosios patirties pavyzdžių iš 34 šalių, apimančių 46
kalbų mokymą(si), ir yra viešai prieinama projekto interneto svetainėje www.smile-network.eu.

Rečiau vartojamų ir mokomų kalbų mokymo(si) plėtojimas

IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS
SMILE tinklo partneriai siekia prisidėti prie Europos ir nacionalinių kalbų politikos tikslų įgyvendinimo,
vykdydami gerosios patirties paiešką ir sklaidą kalbinės įvairovės ir kalbų, ypač rečiau vartojamų,
mokymosi skatinimui.

SMILE tinklo partneriai parengė šalių ataskaitas, kuriose yra apžvelgiama rečiau vartojamų ir mokomų
kalbų situacija penkiolikoje Europos valstybių, pateikiama informacija apie nacionalinį bei europinį
daugiakalbystės skatinimo politikos kontekstą, apžvelgiami kiekvienos šalies parinkti rečiau vartojamų
kalbų mokymo(si) gerosios patirties pavyzdžiai ir jų praktinio pritaikymo galimybės įvairiuose
sektoriuose.
Šalių ataskaitose pateikiamos išvados apie rečiau vartojamų ir mokomų kalbų populiarinimo galimybes ir
iššūkius užimtumo ir socialinėje srityje, taip pat svarba socialiniam, kultūriniam ir ekonominiam
gyvenimui Europoje.

www.smile-network.eu

ARTIMIAUSIOS VEIKLOS
Per artimiausius mėnesius SMILE tinklo partneriai parengs Situacijos analizę, kurioje bus pateikiama
informacija apie kalbų mokymo(si) poreikius Europoje bei jų tenkinimo būdus, taikant netradicines
metodikas.
2015 m. pabaigoje partneriai numatė surengti keturis seminarus, kurie vyks Vokietijoje. Seminarų metu
bus detaliai aptariami projekto rezultatai, orientuoti į rečiau vartojamų ir mokomų kalbų pritaikomumo
galimybes įvairiuose sektoriuose. Seminaruose bus parengti išvados ir rekomendacijos apie kalbinės
įvairovės skatinimo ir poveikio didinimo galimybes projekto šalyse ir visos Europos mastu.
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