3e editie, maart 2016

KANSEN EN UITDAGINGEN
VOOR HET LEREN VAN MINDER GEBRUIKTE EN ONDERWEZEN TALEN LWUTL
Het SMILE netwerk heeft als doel om Europees en nationaal beleid te ondersteunen. Dit
gebeurt door middel van onderzoek naar en verspreiding van good practises, de meeste
succesvolle praktijkvoorbeelden als het gaat om inzetbaarheid en promotie van
taaldiversiteit en het leren van LWUTL’s.

Heidelberg Workshops
Het SMILE-netwerk heeft met succes vier thema workshops gehouden over de promotie van
Minder gebruikte en onderwezen talen – LWUTL’s op de volgende gebieden: arbeidsmarkt,
kansarmen, specifieke economische sectoren en formeel en niet-formeel onderwijs. Deze
workshops vonden plaats in Heidelberg, Duitsland, op 15 en 16 oktober. Op basis van de
uitkomst van de discussies hebben de SMILE-partners een analyse gemaakt met daarin
informatie over de verschillende behoeften ten aanzien van LWUTL’s op Europees niveau.
Om aan die behoeften te voldoen is er ook een aanbevelingsdocument gemaakt. Beide
documenten zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website in alle talen van de
partnerlanden.

Werkbijeenkomst Napoli

Op 29 februari en 1 maart 2016 was er een werkbijeenkomst in Napoli, Italië. Tijdens deze
bijeenkomst werd er gesproken over de eindproducten en hoe de de nationale promotie
evenementen te organiseren.

VOLGENDE STAPPEN
In de periode mei – oktober 216 zullen alle partners bijeenkomsten in hun eigen land houden
waarin de resultaten van het project worden gepresenteerd – bevindingen en aanbevelingen
op praktisch en politiek niveau voor vertegenwoordigers en andere belanghebbenden.
In Nederland wordt de bijeenkomst gehouden op 21 juni 2016 van 15.00 tot 17.30 uur bij
Dona Daria, Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam.
Op 20 oktober 2016 zal er een eindconferentie worden gehouden in Vilnius, Litouwen, om de
eindproducten van het netwerk te presenteren en te bespreken met vertegenwoordigers en
belanghebbenden.
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Neem voor meer informatie contact op met Pressure Line, pl@presureline.nl.
Contactinformatie kan gevonden worden op de website: www.smile-network.eu
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