Издание 3, март 2016 г.

Мрежата SMILE цели да подкрепи европейските и национални езикови политики като
изследва, идентифицира и разпространява успешните резултати на добри практики за
промотиране на езиковото многообразие със специфичен фокус върху ученето на послабо използвани и изучавани езици.

В рамките на SMILE бяха успешно проведени четири тематични работни ателиета за
дискутиране на възможности за популяризиране на изучаването на по-слабо използвани
и изучавани езици в областите на интеграция на пазара на труда, хора в неравностойно
положение, специфични икономически сектори, формално и неформално обучение.
Събитията се проведоха на 15-16 октомври 2015 г. в Хайделберг, Германия. На базата на
дискусиите, партньорите финализираха съдържанието на Ситуационния анализ и
разработиха Препоръки за подобряване на настоящите стратегии и политики за
изучаване на по-слабо използвани езици. И двата документа скоро ще бъдат достъпни
на уебсайта на проекта на всички партньорски езици.

На 29 февруари и 1 март 2016 г. партньорите проведоха работна среща в Неапол, Италия
за финализиране на проектните продукти и организиране на националните
дисеминационни събития.

В периода май-октомври 2016 г. всички партньори ще организират национални събития
за представяне на продуктите и резултатите от проекта на представители на целевите
групи и заинтересовани организации на практическо и политическо ниво в 15те
партньорски държави.
На 20 октомври 2016 г. ще бъде организирана и финалната конференция на проекта във
Вилнюс, Литва, на която ще се представят идеята и резултатите на SMILE и ще се
дискутират темите, залегнали в основата на проекта с релевантни заинтересовани
организации.

Датите на събитията ще бъдат обявени на проектния уебсайт.
За повече информация, моля свържете се с българските партньори в проекта.

Български партньори в SMILE:
ДЖЕСТ ЕООД

Дружество „Знание”

Стройексперт – СЕК

бул. Витоша 52
София 1000, България
+35929816143
raya.stanachkova@gmail.com

ул. Владайска 36
София 1606, България
+359887563223
valentina@znanie-bg.org

ул. Искърски пролом 8
София 1680, България
+359888251700
projects@stroyexpert.bg

Повече информация за проекта можете да намерите на проектния уебсайт:

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

