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IŠŠŪKIAI ir GALIMYBĖS
rečiau vartojamų ir dėstomų kalbų mokymas(is)
SMILE projekto partneriai siekia prisidėti prie Europos ir nacionalinių kalbų politikos tikslų
įgyvendinimo, vykdo gerosios patirties paiešką ir skleidžia informaciją apie kalbinės įvairovės ir
kalbų, ypač rečiau vartojamų, mokymo(si) skatinimo galimybes.

Seminarai Heidelberge (Vokietija)
2015 m. spalio 15-16 d. Heidelberge (Vokietija) projekto partneriai surengė keturis teminius
seminarus, kuriuose detaliai aptarė rečiau vartojamų ir dėstomų kalbų mokymo problematiką
formaliajame ir neformaliajame švietime, analizavo šių kalbų poreikį ir kalbinių gebėjimų
pritaikymo galimybes integracijai į darbo rinką, socialinei įtraukčiai, atskirų ūkio šakų (pvz.
žemės ūkio, turizmo, sveikatos priežiūros ir pan.) konkurencingumui.
Šiuose seminaruose partneriai aptarė galutinę Situacijos analizės dokumento versiją, taip pat
rengė išvadas ir rekomendacijas švietimo bei kalbų politikos kūrėjams ir vykdytojams lygmeniu
dėl kalbinės įvairovės (ypač rečiau vartojamų kalbų) skatinimo ir teigiamo poveikio didinimo
nacionaliniu bei Europos lygmeniu.
Artimiausiu metu šiuos dokumentus visomis partnerių kalbomis
interneto svetainėje.

galėsite rasti projekto

Partnerių susitikimas Neapolyje
2016 m. vasario 29 – kovo 1 d. Neapolyje (Italija) įvyko šeštasis projekto partnerių susitikimas,
kuriame partneriai aptarė ir patvirtino galutines projekto rezultatų versijas, taip pat rengė
nacionalinių sklaidos renginių scenarijus.

ARTIMIAUSIOS VEIKLOS
2016 m. gegužės – spalio mėn. visose penkiolikoje projekto šalių vyks projekto sklaidos
renginiai. Šiuose renginiuose projekto partneriai pristatys SMILE tinklo veiklos išvadas ir
rezultatus tikslinių grupių ir suinteresuotųjų šalių atstovams.
2016 m. spalio 20 d. Vilniuje vyks baigiamoji projekto konferencija, kurioje apibendrinsime
nuveiktus darbus, pasidžiaugsime pasiekimais ir rezultatais, aptarsime rečiau vartojamų ir
dėstomų kalbų mokymo(si) aktualijas ir perspektyvas.

2016 m. rugsėjo pabaigoje Vilniuje vyks nacionalinis SMILE sklaidos
renginys
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Projekto interneto svetainė: www.smile-network.eu
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.

