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.
Aktiviteter
Inom projektet skapas en e-learning plattform, OPEN. Denna plattform med moduler
innehåller utbildning i 6 teckenspråk: grekiska, italienska, polska, spanska, svenska och
internationellt teckenspråk. Filmerna är textade och struktureras i enheter där de har olika
situationer från "dagliga livet" som spelas upp för att underlätta tillgången till ord och
uttryck mer användbart. Alla enheter kommer att delas upp av kompetensnivån i enlighet
med den gemensamma ramen Europeiska referens (CEFR: A1-C2), som nyligen godkändes av
en majoritet av språken i EU.
Vi har slutfört arbetet med innehållet i utbildningsmodulerna och har också spelat in
videoklipp.

Det

mesta

av

materialet

har

laddats

upp

till

plattformen:

www.openleonardo.com, spanska, svenska, polska och internationella teckenspråk. Snart
kommer man kunna komma in i plattformen för provträning. I en mycket snar framtid
kommer plattformen att uppdateras med språken grekiska och italienskt teckenspråk.
Plattform
Den är fortfarande under uppbyggnad så alla förslag är mer än välkomna. I slutet av
sommaren kommer samtliga partners börjar anordna lokala seminarier och tematiska
workshops De är avsedda att främja projektet och informera alla berörda parter om sina

mål, aktiviteter och förväntade resultat. Under dessa möten kommer även parter som är
intresserade av laborationer. Detta kommer att hållas i september och oktober 2015.
Om din organisation är intresserad av att delta i lokala seminarier, tematiska workshops /
piloten, kontakt direkt med den lokala organisationen (opensignos@gmail.com).
Samtidigt skulle vi önska er trevlig och välmående sommar.
Följ oss på:
OPEN website: www.opensignlanguage.eu,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

