Nyhetsbrev nr. 4
Open Learning for Sign Language
Välkommen till vårt fjärde nyhetsbrev 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.
Projektets aktiviteter
Under förra veckan (16-19/12 -2015) genomfördes det sista partnermötet i Rom, i Italien.
Partners tillbringade två dagar med att sammanfatta projektet “The piloting” från varje
partner-land presenterades kort, man diskuterade ändringar på plattformen som borde
göras för att förbättra kvalitén. Den externa utvärderingen analyserades. Kring resultatet av
projektet – OPEN-plattformen - var åsikterna positiva. Under “the piloting” fick alla partners
samma typ av åsikter av deltagarna från de event och intressenter: Utbildningsmaterial för
döva är väldigt begränsat i sin utsträckning, speciellt online-material.
Med detta i åtanke funderar samtliga partners på att utveckla ett nytt EU-projekt, riktat åt
döva och teckenspråk.
Ovanstående bekräftades under den avslutande konferensen
som

organiserades

i

samarbete

med

den

italienska

dövföreningen, som hölls den 18 december 2015. Målet med
konferensen var att presentera projektet och det slutliga
resultatet till den större, internationella publiken. Konferensen
hölls på flera olika spåk och översättning var ordnat. (Engelska – italienska, Engelska –

italienskt teckenspråk och engelska – polska.) Italienare, spanjorer, svenska och polska
representanter fans på plats. Publiken visade intresse och ställde flertalet frågor. WP2Audience reacted lively and asked several questions. WP2-forskaren, Kate Groves, deltog på
konferensen via internet. Deltagarna kunde ställa frågor till henne genom Skype och hon
svarade med nöje. Vi var väldigt glada att kunna avsluta projektet med en sådan framgång.
Detta resultat motiverar till fortsatt samarbete i framtiden.

Projektets konsortium önskar er en God Jul och hoppas på givande samarbete i framtiden.
Om ni har någon information att lägga till, kontakta gärna er lokala organisation.
Följ oss på:
OPEN website: www.opensignlanguage.eu,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

