Ενημερωτικό Δελτίο NO.3
Open Learning for Sign Language
Καλώς ήρθατε στο τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου OPEN το οποίο

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.
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 δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης OPEN.
Η πλατφόρμα περιέχει μαθήματα σε 6
διαφορετικές

νοηματικές

γλώσσες:

Ελληνική, Ιταλική, Πολωνική, Σουηδική και
Διεθνή. Τα βίντεο έχουν υπότιτλους και
χωρίζονται
αναπαριστώνται

σε

ενότητες
διάφορες

όπου

καθημερινές

καταστάσεις ώστε οι εκπαιδευόμενοι να
OPEN platform: www.openleonardo.com

έχουν πρόσβαση στις πιο χρήσιμες λέξεις και φράσεις. Όλες οι ενότητες χωρίζονται σε
επίπεδα επάρκειας σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (A1-C2).
Το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο) οι εταίροι διοργάνωσαν σεμινάρια και εργαστήρια
με σκοπό την προώθηση του έργου και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τους
στόχους του. Το ίδιο διάστημα πραγματοποίησαν και την πιλοτική εφαρμογή της
πλατφόρμας.

Στην Κύπρο διοργανώθηκαν 10 εργαστήρια για την πιλοτική εφαρμογή του έργου. Τα
εργαστήρια έλαβαν χώρα στη Λευκωσία, στο Σπίτι της Συνεργασίας και στο Hub Nicosia.
Συμμετείχαν σύνδεσμοι κωφών, διερμηνείς και μαθητές νοηματικής γλώσσας.
Αυτή την εβδομάδα (16-19.12.2015) θα πραγματοποιηθεί η τελευταία εταιρική συνάντηση
στην Ρώμη, Ιταλία. Οι εταίροι θα αξιολογήσουν τα πιλοτικά σεμινάρια και θα
προγραμματίσουν τις τελικές εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν από τη λήξη του έργου
(31.12.2015).
Την Παρασκευή 18.12.2015, θα διεξαχθεί το τελικό συνέδριο του έργου το οποίο
διοργανώθηκε με την συνεργασία του Ιταλικού Συνδέσμου Κωφών. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας.
Ακολουθήστε μας:

OPEN website: www.opensignlanguage.eu,
OPEN E-LEARNING platform: www.openleonardo.com
Twitter: @OpenSignos
Facebook: Opensignlanguage.eu

