Newsletter NO.4
Open Learning for Sign Language
Szanowni Państwo!
Poprzez wysyłkę czwartego 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.

Project activities
W minionym tygodniu (16-19.12.2015) w Rzymie (Włochy) odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie w ramach projektu OPEN.
Partnerzy spędzili dwa dni na podsumowywaniu działań zrealizowanych przez ostatnie dwa lata, ze szczególnym uwzględnieniem
fazy testowej platformy, która miała miejsce w ostatnich miesiącach. Przedstawiono również wyniki ewaluacji zewnętrznej,
której celem jest obiektywne ocenienie pracy konsorcjum projektu. Zarówno spotkania realizowane w ramach fazy testowej, jak
i ewaluacja zewnętrzna potwierdzają, że główny produkt projektu – platforma e-learningowa OPEN – podoba się jej odbiorcom.
W czasie spotkań pilotażowych, we wszystkich krajach partnerskich, uczestnicy wskazywali na niedobór materiałów
edukacyjnych dedykowanych osobom Głuchym. Dwuletnie doświadczenie projektu OPEN motywują partnerów do realizacji
kolejnych europejskich projektów edukacyjnych w tym obszarze.
18 grudnia 2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja upowszechniająca projekt i jego rezultaty oraz podsumowująca
dwuletnią współpracę konsorcjum. Konferencja została zorganizowana we Włoszech przy
współpracy z Włoskim Związkiem Głuchych. W konferencji brały udział osoby głuche,
słabosłyszące oraz słyszące, przedstawiciele z Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski. Konferencja była
tłumaczona na język angielski, włoski język migowy oraz język polski. Publiczność była
zainteresowana i zadawała wiele pytań. Osoba odpowiedzialna za stronę merytoryczną i
dydaktyczną platformy OPEN, Kate Groves, była obecna na Skype i z chęcią odpowiadała na
pytania publiczności.
Konsorcjum projektu cieszyło się, że właśnie w taki sposób mogło zakończyć ponad dwuletni projekt. Rezultaty projektu
motywują do współpracy w przyszłości.
Partnerzy projektu życzą Państwu spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

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

