Newsletter NO.2
Open Learning for Sign Language
Szanowni Państwo!
Poprzez wysyłkę drugiego już Newslettera chcielibyśmy przybliżyć Państwu bieżące działania realizowane w ramach
europejskiego projektu edukacyjnego OPEN (Open Learning to Sign Language), realizowanego w latach 2013 – 2015, program
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.
Bieżące działania w ramach projektu OPEN
W ramach projektu OPEN zostanie stworzona platforma do nauki sześciu obcych języków/systemów migowych: greckiego,
włoskiego, polskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego i międzynarodowego (International Sign). Na platformie zostaną umieszczone
kursy językowe w formie nagrań wideo. Nagrania będą opatrzone napisami oraz podzielone tematycznie: zaprezentowane będą
różne sytuacje życiowe, co pozwoli na poznanie najprzydatniejszych słów i zwrotów. Materiał szkoleniowy przygotowano
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Poziomu Kształcenia Językowego (CEFR), który został przyjęty również przez większość
języków migowych UE.
Zawartość merytoryczna projektu oraz nagrania wideo zostały już zakończone. Większość materiału z języków szwedzkiego,
polskiego, hiszpańskiego i włoskiego zostało dodane do platformy www.openleonardo.com.
Mają Państwo teraz możliwość wyboru kursu językowego, który Państwa interesuje. W najbliższym miesiącu do platformy
zostanie dodany materiał szkoleniowy z j. greckiego i International Sign. Platforma wciąż jest w fazie budowy, dlatego
dziękujemy za wszelkie komentarze i uwagi.
Pod koniec wakacji SSW Collegium Balticum rozpocznie spotkania upowszechniające projekt i planowane rezultaty. W czasie
tych spotkań będziemy również rekrutowali osoby do szkolenia testowego, które odbędzie się we wrześniu i październiku 2015 r.
Jeżeli Państwa organizacja jest zainteresowana uczestnictwem w spotkaniu upowszechniającym lub w szkoleniu testowym
prosimy o kontakt pod adresem: b.kusiak@cb.szczecin.pl lub 91 4 830 744.
Podziękowania
SSW Collegium Balticum chciałaby serdecznie podziękować tłumaczkom PJM Pani Joannie Hryniuk, Pani Katarzynie Dąbek oraz
Pani Patrycji Raweckiej oraz Zachodniopomorskiemu Oddziałowi PZG za współpracę, która zaowocowała powstaniem materiału
szkoleniowego z PJM.
Życzymy udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

Można nas znaleźć na:
Strona internetowa projektu OPEN: www.opensignlanguage.eu,
Platforma internetowa OPEN: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos, Facebook: Opensignlanguage.eu

