Ανακαλύψηε ηο «Κόζμο ηης Διδαζκαλίας Γλωζζών» με
ηο «SMILE»



Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εθκάζεζεο ιηγόηεξν νκηινπκέλωλ Επξωπαϊθώλ
γιωζζώλ
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απαζρνιεζηκόηεηα θαη δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο


Τη είδνπο επθαηξίεο δεκηνπξγεί ζε κεηνλεθηνύληα άηνκα



Πνηεο «νη θαιέο πξαθηηθέο» θαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα ηελ πξνώζεζε ζηε
ρξήζε θαη ηε δηδαζθαιία ηωλ ιηγόηεξν ρξεζηκνπνηνύκελωλ γιωζζώλ

Τν Δίθηπν γηα ηελ Κνηλωληθή θαη Επαγγεικαηηθή ζπκκεηνρή κέζω ηεο Δηδαζθαιίαο
Γιωζζώλ (SMILE) ζαο δίλεη ηελ απάληεζε

Τν Δίθηπν SMILE απνηειείηαη από 20 Οξγαληζκνύο πνπ πξνέξρνληαη από 15 Επξωπαϊθέο
ρώξεο. Τα επόκελα ηξία ρξόληα νη εηαίξνη ζα ελώζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα
εληνπίζνπλ πεξηνρέο θαη νκάδεο ελδηαθεξνκέλωλ, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα
επωθειεζνύλ από ηελ εθκάζεζε ιηγόηεξν δηαδεδνκέλωλ θαη νκηινπκέλωλ Επξωπαϊθώλ
γιωζζώλ. Οη εηαίξνη ζα αληαιιάζνπλ ηδέεο γηα ηηο πνιηηηθέο δηδαζθαιίαο γιωζζώλ ζηε
ρώξα ηνπο θαη ζα δηεμάγνπλ έξεπλα γηα ηελ θαιύηεξε κεζνδνινγία πξνώζεζεο ηωλ
ιηγόηεξν δηαδεδνκέλωλ γιωζζώλ.

Ποια Προϊόνηα θα προκύψοσν από ηο Πρόγραμμα;
Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε εζληθό επίπεδν ζα αλαξηεζνύλ ζην website ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Αξγόηεξα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ωο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο
«Αλάιπζεο ηεο Καηάζηαζεο» θαη ζα παξέρνληαη νδεγίεο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίωζε ηωλ
ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαζθαιία ηωλ γιωζζώλ απηώλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ έηνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ζπληαρζνύλ «Σπζηαηηθά θείκελα»
πεξηγξάθνληαο ζηξαηεγηθέο, επθαηξίεο θαη κεζνδνινγία γηα ηε πξνώζεζε ηεο εθκάζεζεο
ηωλ γιωζζώλ απηώλ ζε επξωπαϊθό επίπεδν.

Ποιος θα μπορούζε να ωθεληθεί από ηο SMILE;
Δηάθνξνη Οξγαληζκνί ζα κπνξνύζαλ λα βξνπλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο μέλωλ
γιωζζώλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αληαγωληζηηθόηεηα θαη ηελ απαζρνιεζηκόηεηα
δηαθόξωλ ηνκέωλ ηεο νηθνλνκίαο. Θα ελεκεξωζνύλ γηα «κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο
δηδαζθαιίαο» θαη πξνβνιήο ηνπο ζηηο νκάδεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη.
Τν δίθηπν ζα βνεζήζεη κεηνλεθηνύζεο νκάδεο πνιηηώλ ώζηε λα εληαρζνύλ επθνιόηεξα ζηε
θνηλωλία παξέρνληαο ηνπο θίλεηξα γηα ηε βειηίωζε ηωλ καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
Σρνιεία, Παλεπηζηήκηα, Κέληξα Δηδαζθαιίαο Γιωζζώλ θαη Σρνιέο καζεηείαο ελειίθωλ ζα
ελεκεξωζνύλ γηα ηε ζρεηηθή κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο ιηγόηεξν νκηινύκελωλ
γιωζζώλ πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθαξκόζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.

Εζείς και Εμείς SMILE !!!
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