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През първата година на проекта, партньорите в Мрежата за Социална и Трудова Интеграция чрез
Езиково Обучение (SMILE) идентифицираха области и целеви групи, които могат да имат полза от
промотирането и ученето на по-слабо използвани и изучавани езици, както и извършиха
проучване за примери за добри практики от своите държави. Партньорите селектираха добри
практики и методологии за промотиране на езиковото многообразие и по-слабо използвани
езици с фокус върху тяхното приложение в различни сектори. Повече от 300 добри практики,
покриващи 34 държави и 46 езика, са достъпни на проектния уебсайт www.smile-network.eu чрез
удобна и лесна за използване търсачка.

Мрежата SMILE цели да подкрепи европейските и национални езикови политики като изследва,
идентифицира и разпространява успешните резултати на добри практики за промотиране на
езиковото многообразие със специфичен фокус върху ученето на по-слабо използвани и
изучавани езици. Партньорите в SMILE разработиха Национални доклади, касаещи 15 европейски
държави и предоставящи информация за важни европейски и национални политики в сферата на
езиковото обучение и промотирането на езиковото многообразие. Документите също разглеждат
колекцията от добри практики, тяхното практическо приложение в сектори, идентифицирани като

благоприятна среда за настаняването на по-слабо използвани езици, както и успешни
методологии и подходи за учене и промотиране на такива езици.
Националните доклади предоставят и заключения за възможностите и предизвикателствата за
промотиране на по-слабо използвани езици за целите на трудова и социална интеграция, както и
по отношение на тяхното значение за икономическата, социална и културна реалност в Европа.

www.smile-network.eu

На базата на Националните доклади, през следващите месеци SMILE ще разработи Ситуационен
анализ, предоставящ информация за нуждите, свързани с езиковото обучение и подходи за
тяхното задоволяване чрез нетрадиционни езикови методологии на европейско ниво.
В края на 2015 г., партньорите ще организират 4 работни ателиета в Германия, по време на които
ще се проведат дискусии върху проектните резултати по отношение на възможностите за
настаняване на по-слабо използвани и изучавани езици в идентифицираните сектори. Като
резултат от дискусиите ще бъдат разработени комуникационни документи, предоставящи
заключения и препоръки за възможностите за засилване на въздействието от промотирането на
езиковото многообразие в 15те партньорски държави и извън тях.

Български партньори в SMILE:
КУ ТУ ООД
бул. Витоша 52
София 1000, България
+35929816143
office@kutu-bg.eu

Дружество „Знание”
ул. Владайска 36
София 1606, България
+359887563223
valentina@znanie-bg.org

Стройексперт – СЕК
ул. Искърски пролом 8
София 1680, България
+359888251700
projects@stroyexpert.bg

Повече информация за проекта можете да намерите на проектния уебсайт:
www.smile-network.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация
[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да
бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

