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PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY
v oblasti výuky méně rozšířených jazyků
Cílem sítě SMILE je podpora evropských i národních záměrů v oblasti jazykového vzdělávání
skrze výzkum, identifikaci a šíření úspěšných metod a dobrých praxí. Cílem sítě SMILE je
propagace jazykové různorodosti se zaměřením na výuku méně rozšířených jazyků.

Pracovní seminář v Heidelbergu
Síť SMILE úspěšně zorganizovala čtyři tematické semináře zaměřené na podporu výuky méně
rozšířených jazyků v oblasti trhu práce, dále v oblasti znevýhodněných osob, vybraných
ekonomických sektorů a oblasti formálního a neformálního vzdělávání. Vše se uskutečnilo v
termínu 15. až 16. října 2015 v Heidelbergu, v Německu. Na základě diskuze členů sítě SMILE
byla připravena situační analýza poskytující informace o potřebách vztahujících se k výuce méně
rozšířených jazyků v EU a k možnostem naplnění těchto potřeb. Byl připraven také soubor
doporučení na podporu jazykové různorodosti a podporu méně rozšířených jazyků na
celoevropské úrovni. Oba tyto dokumenty budou brzy k dispozici na webových stránkách ve
všech jazycích členů sítě.

Pracovní mítink v Napels
Ve dnech 29. února až 1. března se uskutečnil pracovní mítink v Napels, v Itálii, jehož cílem bylo
prodiskutovat a odsouhlasit finální verze projektových výstupů a dále připravit program
národních diseminačních akcí.

PŘÍŠTÍ KROKY
V období května až října 2016 se v každé z 15 zemí, zapojených do sítě SMILE, uskuteční akce
zaměřené na prezentaci výsledků projektu zástupcům cílových skupin a klíčových partnerů na
politické i praktické úrovni.
Dne 20. října 2016 se uskuteční závěrečná konference ve Vilniusu, v Litvě. Budou zde
prezentovány a prodiskuovány výsledky práce sítě SMILE se zástupci relevantních klíčových
partnerů a organizací.
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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.

