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Open Learning for Sign Language +
Szanowni Państwo!
Poprzez wysyłkę tego Newslettera chcielibyśmy przybliżyć Państwu europejski projekt edukacyjny OPEN (Open Learning to Sign
Language), realizowany w latach 2013 - 2015 w ramach programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci Transfer
Innowacji.
Projekt OPEN dąży do poprawy sytuacji osób głuchych w świecie poprzez ułatwienie dostępu do nauki języków (obcych
języków/systemów migowych oraz j. angielskiego) w celu zwiększenia kontaktów interkulturowych i zlikwidowania barier
językowych. Konsekwencją działań w ramach projektu będzie wzrost zainteresowania osób głuchych innymi językami,
komunikacją z obcokrajowcami oraz wyjazdami zagranicznymi, a także promocja języków migowych wśród osób bez
niepełnosprawności słuchu.
Rezultatami projektu będą:
1. Pakiet edukacyjny w formie e-learning służący nauce j. angielskiego w kombinacji z sześcioma językami/systemami
migowymi: Międzynarodowym Językiem Migowym, Polskim Językiem Migowym, Greckim Językiem Migowym, Szwedzkim
Językiem Migowym, Hiszpańskim Językiem Migowym i Włoskim Językiem Migowym.
2. Metodologia, która może być odpowiednio zastosowana do nauki innych języków/systemów migowych.
Bieżące działania w ramach projektu
Projekt OPEN jest na etapie finalizowania prac nad pakietem edukacyjnym w formie e-learning. Wkrótce konsorcjum przystąpi
do fazy testowania szkolenia i platformy, na której się ono znajduje. Jeżeli Państwa organizacja byłaby zainteresowana udziałem
w fazie testowania, prosimy o kontakt ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum, która jest partnerem z Polski.
Partnerzy
W skład konsorcjum projektu OPEN wchodzi sześć organizacji z UE, które współpracują na rzecz rozwoju innowacyjnych metod
nauczania języków migowych. Są to:
Koordynator projektu:
Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur – HISZPANIA www.adrestepass.com
Stowarzyszenie Rural Development Estepa Sierra Sur jest organizacją non-profit utworzoną w lipcu 2000 r. Członkowie Zarządu
oraz Walnego Zgromadzenia reprezentują sektor publiczny i prywatny, co pozwala na współpracę ośrodków pochodzących z
różnych środowisk, a tym samym na podejmowanie wspólnych decyzji w kontekście przyszłości regionu Estepa-Sierra Sur
(Andaluzja – Hiszpania).
Partnerzy projektu:
SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd – CYPR www.synthesis-center.com
Organizacja SYNTHESIS, mająca swoją siedzibę na Cyprze na Morzu Śródziemnym, zajmuje się organizacją szkoleń i rozwojem
przedsiębiorczości społecznej. Biura SYNTHESIS znajdują się w strefie buforowej ONZ w miejscowości Nikozja. Celem szkoleń jest
motywowanie oraz wzmacnianie ich uczestników, młodzież lub dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. To oznacza

wdrażanie programów szkoleniowych kierowanych do osób pochodzących ze środowisk defaworyzowanych lub osób z
niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością słuchu.
Europeiskt Teckenspråkscenter – SZWECJA www.signlanguage.eu
Organizacja pozarządowa European Sign Language Centre rozpoczęła swoją działalność w 2009 r. i rozwinęła platformę
Spreadthesign.com, największy internetowy słownik języków migowych. Organizacja działa na poziomie międzynarodowym. W
głównej siedzibie w Szwecji pracują: programista/webmaster, koordynator, językoznawca, osoba odpowiedzialna za PR,
kierownik produkcji oraz jego zespół. Wszyscy członkowie są ekspertami w swojej dziedzinie oraz wspierają kolejne kraje, które
przystępują do projektu Spread the sign. W roku 2010 Komisja Europejska przyznała Spreadthesign.com tytuł Najlepszej Praktyki.
Fondazione IKAROS – WŁOCHY www.fondazioneikaros.org
Fondazione Ikaros jest instytucją działającą w obszarze edukacji, w tym edukacji zawodowej i na poziomie wyższym, Uczenia się
przez całe życie oraz związanej z poszukiwaniem pracy w regionie miejscowości Bergamo i Mediolan. Historia organizacji sięga
1972 r. Fundacja Ikaros otrzymała tytuł Excellence Label od Regionu Lombardii za aktywne działanie w obszarze szkoleń, które
były kierowane m.in. do takich grup społecznych jak: osób przedwcześnie opuszczających system edukacji, osób nie uczących się,
nie będących zatrudninymi (NEET) lub osób defaworyzowanych. Fundacja Ikaros przyczyniła się do rozwoju nauczania poprzez
narzędzia TIK, jak również w procesach edukacji formalnej/nieformalnej w zakresie rozwoju umiejętności i potwierdzania
kompetencji poprzez system ECVET, który jest stosowany w wielu europejskich projektach dotyczących tych obszarów.
Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM – POLSKA www.cb.szczecin.pl
SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM utworzona w 2000 r. jest jedną z najlepszych prywatnych uczelni
wyższych w północnej Polsce. Celem instytucji jest zapewnienie studentom możliwie najlepszych kompetencji zawodowych oraz
przygotowanie ich do wykonywania wybranego zawodu w Polsce i na świecie. W przypadku osób pracujących – wzbogacenie
doświadczenia zawodowego i podniesienie kwalifikacji.
SSW COLLEGIUM BALTICUM ma w swojej ofercie m.in. studia na kierunku pedagogika, w ramach których realizowane są
przedmioty z zakresu socjologii i psychologii, w tym elementy związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym. SSW COLLEGIUM BALTICUM działa również na poziomie międzynarodowym uczestnicząc w wielu europejskich
projektach edukacyjnych o tematyce związanej z profilem działalności.
Amber International SRL – WŁOCHY www.ambergroup.org/CamporlecchioEducational
Amber International Srl jest firmą treningową i consultingową, specjalizującą się w obszarach zarządzania, społecznych oraz
edukacyjnych. Została utworzona w 2001 r. przez grupę managerów posiadających doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie
dla firm. Amber International Srl ma do zaoferowania doświadczenie z zakresu rozwiązań związanych z rozwojem, opartych na
wdrożeniu innowacyjnej metodologii w następujących obszarach: szkoleń i edukacji, ewaluacji, potwierdzania szkoleń
nieformalnych i pozaformalnych, doradztwa HR, rozwoju modeli szkoleniowych i edukacyjnych, w tym bazujących na
narzędziach TIK. Na poziomie Unii Europejskiej firma Amber International Srl była partnerem wielu projektów.
Zachęcamy do śledzenia strony projektu OPEN: www.opensignlanguage.eu oraz do bezpośredniego kontaktu z partnerem z
Państwa kraju. Zachęcamy do włączenia się w działania projektu OPEN.
Kontakt do partnera z Polski:
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Biuro Projektów Międzynarodowych
e-mail: b.kusiak@cb.szczecin.pl
tel. 91 4830-744, www.cb.szczecin.pl

