Newsletter NO.3
Open Learning to Sign Language
Szanowni Państwo!
Poprzez wysyłkę trzeciego 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
Platforma OPEN (www.openleonardo.com) jest już gotowa. Platforma zawiera nagrania z sześciu obcych języków/systemów
migowych (greckiego, włoskiego, polskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego i międzynarodowego-International Sign), opatrzone
napisami oraz podzielone tematycznie: zaprezentowane zostały różne sytuacje życiowe, co pozwala użytkownikom na poznanie
najprzydatniejszych słów i zwrotów. Materiał szkoleniowy przygotowano zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Poziomu
Kształcenia Językowego (CEFR, poziomy od A1 do C2).
Jesienią br. partnerzy przeprowadzili wiele spotkań na poziomie lokalnym, których celem było upowszechnienie projektu oraz
jego rezultatów. Dzięki współpracy z różnymi ośrodkami, w Polsce zorganizowaliśmy spotkania w woj. zachodniopomorskim,
opolskim, a przed nami jeszcze woj. łódzkie.
Równocześnie przeprowadzona została faza testowa, której celem było sprawdzenie zawartości merytorycznej i funkcjonalności
platformy, głównie materiału z PJM i Międzynarodowego Języka Migowego.
W najbliższym tygodniu w Rzymie, w dniach 16-19.12.2015, odbędzie się ostatnie już spotkanie partnerskie podsumowujące fazę
testową oraz cały projekt, a także konferencja organizowana przy współpracy z Włoskim Związkiem Głuchych.
Podziękowania
SSW Collegium Balticum chciałaby serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które były zaangażowane w
organizację spotkań upowszechniających oraz fazy testowej na terenie Polski w tym m.in.: Centrum Aktywizacji i Języka
Migowego, SOSW im. H.Ch. Andersena w Szczecinie, Oddziałom PZG: Zachodniopomorskiemu, Opolskiemu oraz Łódzkiemu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: b.kusiak@cb.szczecin.pl lub 91 4 830 744.
Można nas znaleźć na:
Strona internetowa projektu OPEN: www.opensignlanguage.eu,
Platforma internetowa OPEN: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos, Facebook: Opensignlanguage.eu

