Newsletter 1, Março de 2014

Explore “o mundo da aprendizagem de línguas” com SMILE!


Quais as vantagens em se aprender as línguas europeias menos faladas?



Saber comunicar em várias línguas pode melhorar a competitividade e a
empregabilidade? Pode também favorecer o aparecimento de novas
oportunidades de emprego? Como?



De que maneira a aquisição de competências comunicativas numa determinada
língua pode reforçar a integração social de grupos desfavorecidos?



Que tipo de boas práticas têm sido desenvolvidas e que metodologias têm sido
seguidas tendo como objetivo a promoção das línguas menos ensinadas na
Europa?

A Rede SMILE - Rede para a inclusão social e inserção no mercado de trabalho através da
Formação em Línguas irá dar-vos a resposta!

A rede SMILE foi constituída por 20 organizações parceiras localizadas em 15 Países Europeus. Nos
próximos 3 anos, essas entidades irão unir os seus esforços para identificarem áreas e grupos-alvo que
podem vir a beneficiar com a promoção e a aprendizagem das línguas menos faladas e ensinadas. As

entidades parceiras irão discutir e trocar ideias sobre as políticas nacionais e europeias para a
aprendizagem de línguas e irão desenvolver uma pesquisa sobre as boas práticas que têm sido
desenvolvidas e metodologias que têm vindo a ser seguidas para a promoção das línguas menos faladas.

Que resultados iremos obter?
Os resultados da pesquisa serão apresentados através de relatórios nacionais e irão estar disponíveis
no portal do projeto. Estes relatórios nacionais serão posteriormente utilizados como base para o
desenvolvimento de uma análise situacional que irá divulgar informação sobre as necessidades de
aprendizagem de línguas. Por outro lado, pretende-se também apresentar soluções que possam ir ao
encontro dessas necessidades através de metodologias não tradicionais.
Ao longo do 3º ano, serão elaborados alguns documentos com recomendações, disponibilizando
informação sobre estratégias, oportunidades, e metodologias que apontam para a diversidade
linguística e para a aprendizagem das línguas menos promovidas no Espaço Europeu.

Quem pode beneficiar com os resultados do SMILE?
É objetivo do projeto, dar a conhecer aos varios organismos metodologias alternativas para a
aprendizagem de línguas como também produtos multilingues que poderão utilizar para desenvolverem
as suas competências, e melhorarem a sua competitividade e empregabilidade nos vários setores. Eles
irão ter acesso às metodologias não tradicionais e aos produtos que apontam para a aprendizagem de
línguas no âmbito do contexto específico da sua área de conhecimento e de interesse.
Esta rede irá apoiar pessoas desfavorecidas para facilitar a sua integração social e irá motivá-las para
que adquiram competências que correspondam às exigências do mercado de trabalho. Escolas,
Universidades, institutos de língua, centros de educação de adultos, institutos de formação profissional,
e outros organismos de formação irão ser abrangidas por uma vasta campanha de disseminação do
projeto e de divulgação das várias metodologias de aprendizagem de línguas.

Tu sorris
Nós sorrimos
Contactos:
Coordenador de Projeto:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)
Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo
46008 – Valencia – İspanya
Tel: +34 96 382 53 62
Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es

Para mais informação sobre o projeto contacte o parceiro em Portugal - Flep, Formação
Língua e Estudos Portugueses. Contactos estão disponíveis no portal do projeto.
www.smile-network.eu

Este projeto é apoiado pela Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente os
seus autores, não sendo a Comissão responsável pelo seu conteúdo.

