Ενημερωτικό Δελτίο NO.1
Open Learning for Sign Language
Καλώς ήρθατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου OPEN το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci Transfer of Innovation και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης (Lifelong Learning Programme) με διάρκεια από το 2013 έως το 2015.
Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ ατόμων με προβλήματα ακοής από διάφορες
χώρες και συνεπώς την κινητικότητά τους μέσω της εκμάθησης άλλων νοηματικών γλωσσών και της Αγγλικής
γλώσσας. Για την επίτευξη των στόχων του έργου, το OPEN θα δημιουργήσει δύο τελικά προϊόντα:
N°1 εκπαιδευτικό πακέτο ηλεκτρονικής μάθησης για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε συνδυασμό με
γλώσσες νοηματικής: Διεθνή Νοηματική Γλώσσα, Ιταλική Νοηματική Γλώσσα, Πολωνική Νοηματική Γλώσσα,
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Σουηδική Νοηματική Γλώσσα, Ισπανική Νοηματική Γλώσσα.
N°2 Ευέλικτη μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορες γλώσσες νοηματικής.

Δράσεις του έργου
Το έργο OPEN βρίσκεται στη φάση δημιουργίας δοκιμαστικού προγράμματος γλωσσικής κατάρτισης. Σε όλες
τις χώρες των εταίρων γίνονται βιντεοσκοπήσεις. Με την ολοκλήρωση της δράσης αυτής θα διοργανωθεί η
πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας. Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην πιλοτική εφαρμογή
επικοινωνήστε με τον συνεργαζόμενο φορέα της χώρας σας.
Εταίροι του έργου
Η κοινοπραξία του OPEN αποτελείται από έξι ευρωπαϊκούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται για να
δημιουργήσουν και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές στην εκμάθηση νοηματικής γλώσσας. Οι
οργανισμοί που συμμετέχουν είναι:
Asociación de Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur – ΙΣΠΑΝΙΑ www.adrestepass.com
Το Association for Rural Development Estepa Sierra Sur είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που
συστάθηκε τον Ιούλιο του 2000. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης
προέρχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιτρέποντας έτσι σε διαφορετικούς τομείς να
συνεργαστούν και να λάβουν αποφάσεις από κοινού για το μέλλον της περιφέρειας Estepa-Sierra Sur
(Andalusia - Spain).

SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd – ΚΥΠΡΟΣ www.synthesis-center.com
Η εταιρεία SYNTHESIS, με έδρα της το νησί της Κύπρου στη Μεσόγειο, είναι ένα Κέντρο για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα και πάροχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων. Τα γραφεία της εταιρείας
βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία. Στόχος των εκπαιδευτικών της δράσεων
είναι να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει νέους ή ενήλικες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού
αποκλεισμού. Υλοποιεί έργα για άτομα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό ή αναπηρίες,
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με προβλήματα ακοής
Europeiskt Teckenspråkscenter – ΣΟΥΗΔΙΑ www.signlanguage.eu
Ο ΜΚΟ European Sign Language Centre ξεκίνησε το 2009 και δημιούργησε το Spreadthesign.com το πιο
πρόσφατο λεξικό νοηματικής γλώσσας στο διαδίκτυο. Η δουλειά που έχει γίνει είναι διεθνής και η ΜΚΟ
διαθέτει στα γραφεία της στη Σουηδία webmaster/programmer, συντονιστή, γλωσσολόγο, υπεύθυνο
δημοσίων σχέσεων, διευθυντή παραγωγής και ομάδα παραγωγής. Όλο το προσωπικό είναι ειδικοί στον τομέα
τους και προσφέρουν στήριξη στις χώρες που συνεργάζονται με το Spread the sign. Το Spreadthesign.com
βραβεύτηκε ως καλύτερη πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010.
Fondazione IKAROS – ΙΤΑΛΙΑ www.fondazioneikaros.org
Το Fondazione Ikaros είναι πιστοποιημένο κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο
Μπέργκαμο, Μιλάνο. Ασχολείται με τους τομείς της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ανώτερης
Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και υπηρεσιών απασχόλησης. Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1972.. Το Ikaros έλαβε
βραβείο αριστείας από την περιφέρεια της Λομβαρδίας για τη δραστηριότητά του στην παροχή ενός ευρέου
φάσματος πρωτοβουλιών κατάρτισης, μερικές εκ των οποίων απευθύνονταν σε συγκεκριμένες ομάδες π.χ.
άτομα που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, άνεργους νέους χωρίς επαγγελματική κατάρτιση ή μειονεκτούσες
ομάδες. Το Ikaros, μέσω της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά έργα, έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον
τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης με τις ΤΠΕ, καθώς και στην πιστοποίηση επίσημων / ανεπίσημων
δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω του συστήματος ECVET.
Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM – ΠΟΛΩΝΙΑ www.cb.szczecin.pl
Το SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM δημιουργήθηκε το 2000 και κάθε χρόνο
βαθμολογείται ως ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της βορείου Πολωνίας. Στόχος του είναι να
προσφέρει στους νέους γνώσεις από διάφορα πεδία ώστε να αποκτήσουν διεπιστημονική εκπαίδευση και να
έχουν έτσι καλύτερες δεξιότητες σε μια δύσκολη αγορά εργασίας τόσο στην Πολωνία όσο και διεθνώς. Οι
σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν επιστήμες εκπαίδευσης (παιδαγωγικά) οι οποίες προσφέρουν μαθήματα
στην κοινωνιολογία και ψυχολογία και περιλαμβάνουν εργασία με άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικός
αποκλεισμό.

Amber International SRL – ΙΤΑΛΙΑ www.ambergroup.org/CamporlecchioEducational
Η Amber International Srl είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με ειδικότητα στη
διοίκηση, στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιστήμες. Ιδρύθηκε το 2001 από μια ομάδα μάνατζερ με
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Amber
International Srl προσφέρει την εμπειρία της στην Ανάπτυξη Λύσεων Προστιθέμενης Αξίας με την εφαρμογή
καινοτόμων μεθοδολογιών στους ακόλουθους τομείς: Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση
επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, Συμβουλευτική σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη μοντέλων
(ΤΠΕ) κατάρτισης και εκπαίδευσης. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η Amber International Srl έχει συμμετάσχει σε
διάφορα έργα.
Σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου OPEN: www.opensignlanguage.eu και να
επικοινωνήσετε απευθείας με τον εταίρο της χώρας σας αν θέλετε να συμμετάσχετε στις δράσεις του
έργου.

