Nyhetsbrev nr. 1
Open Learning for Sign Language
Välkommen till det första nyhetsbrevet från Open-projektet, Leonardo da Vinci Transfer of
Innovation funded by Lifelong Learning Programme från 2013 till 2015.
OPEN har som mål att förbättra situationen för döva människor runt om i världen genom att
ge dem full tillgång till språkutbildning (andra teckenspråk och det engelska språket) för att
kunna utveckla

sina kontakter och

ta del

av kulturella skillnader,

eliminera

kommunikationshinder och därmed förbättra rörligheten i världen samt kommunikationen
med människor från andra länder. För att uppnå målen för projektet kommer OPEN skapa
två produkter:
Nr 1. Utbildningspaket eLearning för engelska språkinlärning i kombination med 6 system
Teckenspråk: Internationellt teckenspråk, spanska, italienska, grekiska, svenska och polska.
Nr. 2. Metodik överlåts, så att den kan användas tillsammans med andra teckenspråk.

Aktiviteter
OPEN är i utvecklingsstadiet av pilotprogram för språkundervisning. I
alla partnerländer görs videoinspelningar. Så snart denna verksamhet upphör, kommer det
att organiseras en pilot. Om din organisation är intresserad av samarbete i denna process,
vänligen kontaktpersoner organisationen i ditt land.
Partners i Europa
OPEN konsortiet samlar sex EU-organisationer som samarbetar för att utveckla och utbyta
innovativa metoder när det gäller inlärning av teckenspråk. Deltagande organisationer är:
Projektledare / koordinator: Föreningen för landsbygdsutveckling Estepa Sierra Sur SPANIEN - www.adrestepass.com Föreningen för landsbygdsutveckling Estepa Sierra Sur, är
en ideell organisation, grundat i Juli 2000. Dess styrelse och generalförsamling består av

medlemmar från industrin offentliga och privata sektorn, ger detta olika sektorer att arbeta
och fatta beslut så gemensamt på framtiden för stäpp Sierra Sur (Andalusien - Spanien)
region. S1: Syntes Centrum för forskning och utbildning Ltd - CYPERN www.synthesiscenter.com baserat

på

ön

Cypern

Medelhavet, är

SYNTES

en

leverantör

av

utbildningsevenemang och en center utveckling av socialt företagande. Det ligger i
Psematismenos, Larnaca, med aktiviteter över hela ön. Lärande evenemang som syftar till
att inspirera och ge studenter, ungdomar eller vuxna som löper risk för social utestängning.
Det genomför program utbildning för personer med handikapp eller funktionshinder, bland
annat personer med funktionshinder hörsel. Sedan 2003 har det haft en närvaro i Europa
och har deltagit i ett antal pedagogiska projekt forskning och personlig utveckling, social
integration och entreprenörskap. Bland annat i har utvecklat och hanterat pionjärprojekt
"HON" (social kompetens och sund självkänsla) gör det möjligt för kvinnor att bygga en sund
självkänsla genom att delta i deras kretsar social inlärning. Vi har också deltagit i "Peer
Utbildning - En Pan europeiskt program a mentorprogram för personer med svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden; De har varit stödmottagare människor med hörselproblem.
S2: Europeiskt Teckenspråkscenter - SVERIGE www.signlanguage.eu NGO, Europeiskt
teckenspråkscenter, startade 2009 och utvecklade lexikonet Spreadthesign.com. Arbetet är
internationell och huvudkontoret i Sverige, med ledaren webmaster / programmerare,
koordinator, lingvist, produktion och produktionsutrustning.
Alla är experter inom sitt arbetsfält och stöds av andra länder tillsammans för att Spread the
sign. Spreadthesign.com nominerades bland bästa praxis av kommissionen under 2010.
S3: Fondazione IKAROS - ITALIEN www.fondazioneikaros.org Fondazione IKAROS är en
certifierad leverantör av yrkesutbildning (VET) som är verksamt inom områdena
Grundläggande yrkesutbildning, Högskoleverket, utbildnings- och arbetsförmedlingar i
provinserna
Bergamo och Milano, anor 1972. För närvarande IKAROS har 1500 studenter under
utbildning grundläggande yrkesutbildning (gymnasieutbildning), 200 studerande på högre
utbildningar och utbildar mer än 2000

I vuxna varje år, tillsammans med mer än 1.000 personer på arbetsmarknaden och stöd för
över 300 missgynnade barn och vuxna. Sedan 2011 alla våra elever och lärare har använt
iPad under lektioner och aktiviteter under verksamhet LAB. IKAROS erhöll en Excellence
etikett regionen Lombardiet att vara aktiv när det gäller tillhandahållandet av ett brett
spektrum av grundutbildning, några av dem riktade mot särskilda grupper, det vill säga
ungdomar som lämnar skolan i förtid, NEET eller grupper missgynnade. IKAROS utvecklat
betydande erfarenhet inom undervisning och lärande IKT samt formella / informella
kompetensutveckling och färdigheter genom ECVET certifieringssystem, och deltar i flera
europeiska projekt för dessa frågor.
S4: Szkoła Szczecińska Wyższa BALTICUM COLLEGIUM - POLEN www.cb.szczecin.pl Collegium
Balticum - Univerdidad Szczecin grundades år 2000 och är rankad som en av de bästa privata
universitet i norra Polen. Collegium Balticum har ett stort kapital utvecklingspotential
mänskliga och enorma. Skolmyndigheter har lyckats bygga en institution som erbjuder sina
elever en gedigen utbildning och därmed en bra start på sitt yrkesliv. Hans Syftet är att ge
ungdomar kunskap om många områden så att de kan ta emot
tvärvetenskaplig utbildning. Detta ger dem en bättre chans på arbetsmarknaden svårt både i
Polen och internationellt. Bland dess fakulteter, kan eleverna välja Sciences Utbildning
(pedagogik), också erbjuda kurser i sociologi och psykologi. Detta inkluderar arbete
människor som riskerar social utslagning.
S5: Amber International SRL - ITALIEN www.ambergroup.org/CamporlecchioEducational
AMBER International SRL är ett utbildnings- och konsultföretag som specialiserat sig på
företagsekonomi, social och pedagogisk. Det grundades 2001 av en grupp chefer med
yrkeserfarenhet inom management consulting för stora företag. AMBER International SRL
erbjuder expertis inom utveckling värdehöjande lösningar genom tillämpning av innovativa
metoder inom följande områden: Utbildning, utvärdering, validering av informellt och ickeformellt lärande, Resource Consulting
Mänsklig utveckling (ICT) modeller för utbildning och utbildning. På EU-nivå har AMBER
International SRL deltagit i flera projekt med Handelskammare, universitet, myndigheter och
andra offentliga och privata nyckelsektorer agenter De ger tekniskt och metodstöd i
katalogen utformningen och genomförandet av programmen utbildning; gemensamma

workshops, GOPP fokusgrupper, marknadsanalyser och EFP händelser höjning / förhandling
med metoder deltagande.
Välkommen till det första nyhetsbrevet från Open-projektet, Leonardo da Vinci, överföring
av innovation finansierade av programmet för livslångt lärande från 2013 till 2015.
OPEN mål är dels att förbättra situationen för döva i världen, vilket ger tillgång till
språkundervisning (teckenspråk och engelska), i syfte att främja kontakt med kulturell
mångfald, eliminera kommunikationshinder och därmed förbättra rörligheten i världen samt
som att kommunicera med människor från andra länder. För att uppnå sina mål, Projektets
partnerskap inbjuder dig att följa webbplatsen för OPEN projektet och att prenumerera på
OPEN bulletin där all information om projektet kommer att publiceras. Detta kommer att
tillåta vet vilka aktiviteter äger rum, vad som planeras och hur den kan delta aktivt.
Följ oss på:
OPEN website: www.opensignlanguage.eu,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com

Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

