
ΣΤΟΧΟΙ

Το Δίκτυο Ενσωμάτωσης στην Κοινωνία και την Αγορά, μέσω Γλωσσικής Εκπαίδευσης (:SMILE:) ερευνά τις 
ευκαιρίες διευκόλυνσης των λιγότερο χρησιμοποιούμενων και διδασκόμενων γλωσσών (LWUTLs) σε 
διάφορους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
την ενίσχυση της απασχόλησης  και την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Ένταξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε καιρούς οικονομικής κρίσης και αύξησης της ανεργίας στην Ευρώπη, η  απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς εργασίας, τόσο για την επιλογή όσο και για την 
εύρεση εργασίας. Το SMILE κατανοεί τις ανάγκες  της αγοράς εργασίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των γλωσσικών δεξιοτήτων και γι’ αυτό το λόγο αυξάνει την απασχόληση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Η κεντρική ιδέα του έργου βασίζεται στην αναγνώριση τομέων και ομάδων από τον χώρο της εκπαίδευσης, 
την κοινωνία και την αγορά εργασίας οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από τη διευκόλυνση των LWUTLs 
και να διαδώσουν στις ομάδες αυτές τις πιο δραστικές υπάρχουσες μεθοδολογίες για την εκμάθηση των 
LWUTLs ανά περίπτωση.
Κατά την εφαρμογή διαφόρων ερευνητικών δραστηριοτήτων και μοντέλων συνεργασίας οι εταίροι του έργου 
αναμένεται να δημιουργήσουν ένα πρακτικό σύνδεσμο μεταξύ των κόσμων, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης 
και της απασχόλησης.

Ανάλυση και συνεισφορά στην υλοποίηση των στρατηγικών και πολιτικών των Ευρωπαϊκών γλωσσών 
στο πεδίο της προώθησης της γλωσσικής διαφοροποίησης και των LWUTLs
Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών καλών πρακτικών και μεθοδολογιών για την προώθηση της 
γλωσσικής διαφοροποίησης και των LWUTLs με έμφαση στην εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς
Δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των πεδίων της γλωσσικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της εργασίας και κατά αυτόν τον τρόπο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης
Προώθηση της σημαντικότητας των γλωσσών και αποκάλυψη της δυναμικής της εκμάθησης των 
LWUTLs για την καλύτερη κατανόηση της αγοράς εργασίας, στην επιλογή και στην εύρεση εργασίας
Ενδυνάμωση της κοινωνικής ένταξης διαφόρων ομάδων με μειονεκτήματα, συμπεριλαμβάνοντας 
μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, κτλ.

ΙΔΕΑ



Συλλογή καλών πρακτικών οι οποίες έχουν αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για την προώθηση και 
την μάθηση των LWUTLs και οι οποίες είναι εφαρμόσιμες στους συγκεκριμένους τομείς
Εθνικές Αναφορές που αναλύουν ευκαιρίες και μεθοδολογίες οι οποίες προσφέρθηκαν στις χώρες 
εταίρους για την εκμάθηση των LWUTLs, την εφαρμογή τους σε διάφορες ομάδες – στόχους και την 
ικανότητα μεταφοράς τους σε διαφορετικά πλαίσια
Ανάλυση Περιπτώσεων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των LWUTLs των αναγνωρι-
σμένων τομέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και λύσεις ώστε να τις υλοποιούμε μέσω μη παραδοσιακών 
μεθοδολογιών οι οποίες εφαρμόζονται για την εκμάθηση γλωσσών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
Εργαστήρια τα οποία περιγράφουν τις πιθανότητες  που προσφέρθηκαν από τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και τις επιλεγμένες καλές πρακτικές με σεβασμό στην προώθηση της γλωσσικής 
διαφοροποίησης και των LWUTLs
Συστατικά Έγγραφα που παρέχουν στρατηγικές, ευκαιρίες και μεθοδολογίες για την προώθηση της 
γλωσσικής διαφοροποίησης και των LWUTLs σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
Δραστηριότητες σε Εθνικό επίπεδο που παρουσιάζουν τα ευρήματα του δικτύου στους ενδιαφερόμε-
νους σε πρακτικό και πολιτικό επίπεδο
Ιστοσελίδα στην οποία φιλοξενούνται όλα τα αποτελέσματα του έργου καθώς επίσης και ενότητες οι 
οποίες είναι χρήσιμες για δραστηριότητες και ευκαιρίες δικτύωσης
Ανταλλαγή εμπειριών με σκοπό την παρακίνηση ανθρώπων να μάθουν LWUTLs για την αύξηση της 
ικανότητας, της ανταγωνιστικότητάς και της απασχόλησης τους σε διάφορους τομείς και κατά αυτόν 
τον τρόπο βελτίωση της θέσης τους και κατανόηση της αγοράς εργασίας

Αναγνώριση τομέων και ομάδων – στόχων από τον χώρο της εκπαίδευσης, την κοινωνία, την αγορά 
εργασίας οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από την προώθηση της γλωσσικής διαφοροποίησης 
και των LWUTLs
Δημιουργία συλλογής καλών πρακτικών παρέχοντας καινοτόμους μεθόδους για την προώθηση και 
την εκμάθηση των LWUTLs στους εκπαιδευόμενους από κάθε αναγνωρισμένο τομέα και σε πλαίσια 
για κάθε περίπτωση 
Ανάπτυξη Εθνικών Αναφορών στην τομεακή ζήτηση για LWUTLs καθώς και υψηλού επιπέδου 
υλοποίηση των υπαρχουσών πολιτικών στο πεδίο των γλωσσών
Ανάλυση Περιπτώσεων σχετικά με τις ανάγκες των LWUTLs σε συγκεκριμένους τομείς σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο
Δημιουργία Εργαστηρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στον εκπαιδευτικό τομέα και στον 
τομέα της απασχόλησης και εν συνεχεία δημιουργία Συστατικών Ενεργειών για την ενίσχυση της 
εκμάθησης και της προώθησης των LWUTLs σε πρακτικό και πολιτικό επίπεδο
Οργάνωση Δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες για την ευρύτερη 
ανταλλαγή εμπειριών
Δημιουργία συνεργιών και αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών με άλλα δίκτυα και έργα, ενεργά στο πεδίο 
της προώθησης της γλωσσικής διαφοροποίησης και των LWUTLs

Οργανισμοί ενεργοί στο πεδίο της αγοράς εργασίας (εμπορικές ενώσεις, συνεταιρισμοί εργοδοτών, 
πάροχοι εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, κτλ.)
Οργανισμοί από συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς (κατασκευές, τουρισμός, αγροτικός 
τομέας, οικολογία, κτλ.)
Οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν ευκαιρίες μάθησης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού (μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, κτλ.)
Οργανισμοί οι οποία παρέχουν ευκαιρίες τυπικής και μη τυπικής 
γλωσσικής εκπαίδευσης (και από τους 4 εκπαιδευτικούς τομείς)
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει 
μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


