
 
Τεφχοσ 2ο, Φεβρουάριοσ 2015 

ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΕ «ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ» με το 

SMILE! 
Κατά τθ διάρκεια του πρώτου ζτουσ του προγράμματοσ, οι εταίροι του Δικτφου για την Κοινωνική 
και Επαγγελματική ςυμμετοχή μζςω τησ Διδαςκαλίασ Γλωςςών (SMILE) ζχουν εντοπίςει 

κλάδουσ και ομάδεσ ςτόχουσ που μποροφν να επωφελθκοφν από τθν προώκθςθ και εκμάκθςθ των 
λιγότερο χρθςιμοποιοφμενων και διδαςκόμενων γλωςςών (LWUTLs) και ζχουν εκπονιςει μια ζρευνα 
ςτθν οποία ςυγκεντρώκθκαν παραδείγματα καλισ πρακτικισ ςτο αντικείμενο, ςτισ χώρεσ τουσ. Οι 
εταίροι επζλεξαν καλζσ πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ για τθν προώκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ και 
των λιγότερο χρθςιμοποιοφμενων και διδαςκόμενων γλωςςών (LWUTLs), δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
πρακτικι εφαρμογι τουσ ςε διάφορουσ τομείσ. Συγκεντρώκθκαν πάνω από 300 ορκζσ πρακτικζσ που 
καλφπτουν 34 χώρεσ και 46 γλώςςεσ, οι οποίεσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου 
www.smile-network.eu. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν φιλικι προσ τον χριςτθ 
μθχανι αναηιτθςθσ και να αναηθτιςουν καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα και τθν γλώςςα του 
ενδιαφζροντόσ τουσ. 

 
 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ  
ζηην εκμάθηζη ηων λιγόηερο χρηζιμοποιούμενων και διδαζκόμενων γλωζζών  
 
Το δίκτυο SMILE ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει τισ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ ςτθν εκμάκθςθ 
γλωςςών μζςα από τθν ζρευνα, τον εντοπιςμό και τθ διάδοςθ των επιτυχθμζνων αποτελεςμάτων των 
καλών πρακτικών για τθν προώκθςθ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ 
των Λιγότερο Χρθςιμοποιοφμενων και Διδαςκόμενων Γλωςςών (LWUTLs). Οι εταίροι του SMILE ζχουν 
εκπονιςει Εκνικζσ αναφορζσ που καλφπτουν 15 ευρωπαϊκζσ χώρεσ. Οι Εκνικζσ επιςκοπιςεισ παρζχουν 

http://www.smile-network.eu/


πλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικζσ ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ ςτον τομζα τθσ εκμάκθςθσ 
γλωςςών και τθσ προώκθςθσ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ. Οι Εκνικζσ επιςκοπιςεισ επίςθσ 
επικεντρώνονται ςτθ ςυλλογι ορκών πρακτικών και τθν πρακτικι εφαρμογι τουσ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
τομείσ. Για τθν προώκθςι τουσ χρθςιμοποιείται ζνα φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον όπου 
αποτυπώνονται και αναλφονται οι επιτυχθμζνεσ μεκοδολογίεσ και προςεγγίςεισ για τθ μάκθςθ και τθν 
προώκθςθ των Λιγότερο Χρθςιμοποιοφμενων και Διδαςκόμενων Γλωςςών (LWUTLs). 
Οι «Εκνικζσ Επιςκοπιςεισ» εξάγουν ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ για τθν 

προώκθςθ των Λιγότερο Χρθςιμοποιοφμενων και Διδαςκόμενων Γλωςςών (LWUTLs) που ςχετίηονται 

με τθν αγορά εργαςίασ και τθν κοινωνικι ζνταξθ, κακώσ και θ ςθμαςία τουσ για τισ οικονομικζσ, 

κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ πτυχζσ τθσ ηωισ ςτθν Ευρώπθ. 
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Σα επόμενα βήματα 
Με τισ «Εκνικζσ Επιςκοπιςεισ», το Δίκτυο SMILE κα εκπονιςει μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ μια 
«μελζτθ ανάλυςθσ κατάςταςθσ», θ οποία κα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ανάγκεσ που 
ςχετίηονται με τθν εκμάκθςθ γλωςςών και λφςεισ για τθν επίτευξι τουσ μζςω μθ παραδοςιακών 
μεκόδων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στο τζλοσ του 2015, οι εταίροι κα υλοποιιςουν τζςςερα εργαςτιρια ςτθ Γερμανία, ςτα οποία κα 
πραγματοποιθκοφν εςτιαςμζνεσ ςυηθτιςεισ πάνω ςτα ςυμπεράςματα του ζργου ςε ςχζςθ με τισ 
ευκαιρίεσ για τθν υποδοχι των Λιγότερο Χρθςιμοποιοφμενων και Διδαςκόμενων Γλωςςών (LWUTLs) 
ςτουσ τομείσ που ζχουν επιλεγεί. Αποτζλεςμα των Εργαςτθρίων κα είναι θ παραγωγι επικοινωνιακών 
κειμζνων με ςυμπεράςματα και ςυςτάςεισ για τθν ενίςχυςθ των επιπτώςεων από τθν προώκθςθ τθσ 
γλωςςικισ πολυμορφίασ ςτισ 15 χώρεσ-εταίρουσ και εκτόσ αυτών. 
 
Επαφζσ: 

Συντονιστής Έργου:  

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              

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το ζργο, παρακαλοφμε απευθυνθείτε ςτουσ 
οργανιςμοφσ τησ Ελλάδασ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. 
 

DIAN – Δραςτηριότητεσ Εκπαίδευςησ και 
Διαχείριςησ  
Μ. Βόδα 89,  
10440 Ακινα 
Τθλ: 210 82 53 933, Fax: 210 82 53 783 
Email: pmdian@otenet.gr 

Αναπτυξιακή Καρδίτςασ (ΑΝ.ΚΑ.) 
Μ. Αλεξάνδρου 34,  
43100 Καρδίτςα 
Τθλ: 2441042363, Fax: 2441071636 
Email: anka@anka.gr 

ECO-CONSULTANTS S.A. 
Αετιδζων 5,  
15561 Χολαργόσ, Αθήνα 
Τηλ: 210 6540120, Fan: 210 
6561004 
Email: info@eco-consultants.gr 

 
Αυτό το πρόγραμμα ζχει χρθματοδοτθκεί με τθν υποςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ. Η παροφςα δθμοςίευςθ δεςμεφει μόνο τον ςυντάκτθ τθσ και θ Επιτροπι δεν 
μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριών που 
περιζχονται ςε αυτιν. 
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