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OPORTUNIDADES E DESAFIOS
para aprender as línguas menos usadas e ensinadas na Europa
A rede SMILE tem como objetivo apoiar as políticas de língua europeia e nacionais através da
investigação, da identificação e da disseminação das boas práticas existentes na promoção da
diversidade linguística, com particular destaque para a promoção da aprendizagem das línguas
menos usadas e ensinadas.

Os Workshops em Heidelberg
A rede SMILE organizou quatro workshops temáticos com o objetivo de explorar as várias
oportunidades para a aprendizagem das línguas menos usadas e ensinadas, tendo em conta
ambientes e grupos específicos. Assim, estiveram em destaque ambientes como o mercado de
trabalho,a educação formal e não formal e alguns grupos-alvo tais como pessoas
desfavorecidas, setores económicos específicos, etc. O evento decorreu nos dias 15 e 16 de
outubro de 2015 em Heidelberg, na Alemanha. Com base nas discussões havidas, os parceiros
da rede SMILE elaboraram dois documentos: uma Análise Situacional divulgando informação
sobre as necessidades relacionadas com o ensino e a aprendizagem de línguas a nível europeu,
apontando soluções para os problemas identificados e um documento com Recomendações
para a promoção da diversidade linguística a nível europeu, com uma referência particular às
línguas menos promovidas. Os dois documentos estarão brevemente disponíveis no sítio do
projeto em todas as línguas abrangidas pela parceria.

Reunião de trabalho em Nápoles
Nos dias 29 de fevereiro e 1 de março de 2016, realizou-se uma reunião de trabalho em
Nápoles, em Itália. Esta reunião teve como objetivo promover uma discussão sobre as versões
finais dos documentos elaborados e preparar os cenários para a organização dos eventos
nacionais destinados à disseminação dos resultados do projeto.

Próximas etapas
Entre maio e outubro de 2016 todos os parceiros irão organizar eventos nacionais para
apresentarem os resultados do projeto aos grupos-alvo representativos e a todos os
interessados, nos 15 países europeus.
No dia 20 de outubro de 2016, terá lugar em Vilnius, na Lituânia, uma Conferência Final
durante a qual irão ser apresentados os resultados finais do projeto e discutidos os problemas
identificados com todas as pessoas interessadas.

CONTACTOS
Coordenador do projeto:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)
Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo
46008 – Valencia – Spain
Tel: +34 96 382 53 62
Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es

Se estiver interessado em aceder a mais informação sobre este projeto, contacte, por favor,
o parceiro no seu País. Os contactos estão disponíveis em: www.smile-network.eu
Este projeto tem o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação expressa o ponto de vista dos seus
autores, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela poderá ser feita.

