3. izdevums, 2016.gada marts

IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI
apgūstot mazāk lietotās un mācītās valodas
SMILE projekta sadarbības tīkls tiecas atbalstīt valodu politiku Eiropas un valstiskos līmeņos ar
pētniecību, labās prakses piemēru identificēšanu un izplatīšanu, lai veicinātu valodu apguves
daudzveidību, īpaši mazāk lietotās un mācītās valodās.

Heidelbergas seminārs
SMILE projekta sadarbības tīkls veiksmīgi aizvadīja četrus tematiskos seminārus par MLMV
(mazāk lietotās un mācītās valodas) apmācību iespēju veicināšanu darba tirgū, starp
atsevišķām ekonomiskajām grupām un cilvēkiem no nelabvēlīgas vides, kā arī formālajā un
neformālajā izglītībā. Pasākums norisinājās 2015. gada 15.-16. oktobrī Heidelbergā, Vācijā.
Balstoties uz diskusiju rezultātiem, SMILE partneri izstrādāja Situāciju Analīzi, kas atspoguļo
informāciju par esošajām Eiropas līmeņa vajadzībām MLMV mācīšanā un apgūšanā, un
ieteikumus to risināšanā, kā arī Ieteikumu Ziņojumu valodu daudzveidības un MLMV apguves
veicināšanai Eiropā. Abi dokumenti drīz būs pieejami projekta mājaslapā visās partnervalstu
valodās.

Sanāksme Neapolē

2016. gada 29.februārī un 1.martā Neapolē, Itālijā norisinājās sanāksme ar mērķi rosināt
diskusijas un vienoties par projekta pēdējo stadiju un izveidot iestrādnes projekta rezultātu
izplatīšanas pasākumu organizēšanai katras projektā iesaistītās valsts līmenī.

NĀKAMIE SOĻI
Laika periodā no 2016.gada maija līdz oktobrim, partneri organizēs vietēja mēroga pasākumus
mērķa grupu pārstāvjiem un ieinteresētajām pusēm, lai prezentētu projektā iegūtos datus par
visām 15 projekta partnervalstīm no praktiskā un politiskā aspekta.
Seminārs Rīgā norisināsies jau š.g. 2.maijā plkst. 10:00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga”.
Reģistrēties semināram var šeit.
Savukārt 2016. gada 20. oktobrī Viļņā, Lietuvā notiks projekta SMILE gala konference, kuras
laikā tiks prezentētas projekta idejas un iegūtie dati, kā arī rosinātas ieinteresēto pušu
diskusijas par projekta gaitā konstatētajām problēmām.

KONTAKTI
Projekta īstenotājs Latvijā:
Biedrība Eurofortis
Mūkusalas iela 41b, ieeja 4P, Rīga, Latvija
Tālrunis: +371 277 63 451
E-pasts: projects@eurofortis.lv

Lai iegūtu vairāk informācijas par projektu, apmeklējiet projekta mājaslapu:
www.smile-network.eu

Šo projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora uzskatus, un Eiropas
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

