Ενημερωτικό Δελτίο NO.2
Open Learning for Sign Language
Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου OPEN το οποίο χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για τα έτη 2013 to 2015 στα πλαίσια του Leonardo
da Vinci Transfer of Innovation.
Το έργο OPEN έχει σαν στόχο να βελτιώσει τη ζωή των κωφών ατόμων στον κόσμο δίνοντάς
τους ολοκληρωμένη πρόσβαση στη γλωσσική εκπαίδευση (άλλες νοηματικές γλώσσες και
Αγγλική γλώσσα) προκειμένου να προωθήσει την επικοινωνία τους με την πολιτισμική
ποικιλομορφία, να εξαλείψει τα επικοινωνιακά τους εμπόδια βελτιώνοντας έτσι την
κινητικότητα και επικοινωνία τους με ξένους.
Δράσεις του έργου
Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα OPEN e-learning. Η πλατφόρμα θα
περιέχει μαθήματα σε 6 διαφορετικές νοηματικές γλώσσες: Ελληνική, Ιταλική, Πολωνική,
Σουηδική και Διεθνή. Τα βίντεο θα έχουν
υπότιτλους και θα χωρίζονται σε ενότητες
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χρήσιμες λέξεις και φράσεις. Όλες οι ενότητες θα χωρίζονται σε επίπεδα επάρκειας
σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (A1-C2) το οποίο έχει επίσης υιοθετηθεί από τις περισσότερες
νοηματικές γλώσσες στην Ε.Ε.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και η βιντεοσκοπήσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί.
Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού στην Σουηδική, Πολωνική και Ισπανική Νοηματική Γλώσσα
έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα: www.openleonardo.com. Μπορείτε να επισκεφτείτε την
πλατφόρμα και να παρακολουθήσετε κάποιο μάθημα. Σύντομα θα αναρτηθεί στην
πλατφόρμα το υλικό στην Ελληνική και Ιταλική νοηματική γλώσσα. Η πλατφόρμα είναι
ακόμη υπό κατασκευή, συνεπώς κάθε ανατροφοδότηση είναι ευπρόσδεκτη.

Με το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών οι εταίροι θα ξεκινήσουν να οργανώνουν
σεμινάρια και θεματικά εργαστήρια με στόχο την προώθηση του έργου και την ενημέρωση
για τους σκοπούς, τους στόχους, τις
δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.
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τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2015.

Αν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στα μαθήματα και/ή στα θεματικά
εργαστήρια παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον εταίρο της χώρας σας.
Σας ευχόμαστε ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι!

Ακολουθήστε μας:
OPEN website: www.opensignlanguage.eu ,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com

Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

