Ενημερωτικό Δελτίο NO.4
Open Learning for Sign Language
Καλώς ήρθατε στο τέταρτο 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
Την προηγούμενη εβδομάδα (16-19.12.2015) πραγματοποιήθηκε η τελευταία εταιρική
συνάντηση στη Ρώμη στην Ιταλία. Οι εταίροι στη διάρκεια των δύο ημερών της συνάντησης
συνόψισαν τις δράσεις του έργου. Παρουσίασαν τις δράσεις για την πιλοτική δοκιμασία της
πλατφόρμας και συζήτησαν τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν για βελτιωθεί ποιοτικά.
Επιπλέον παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του έργου. Όσον αφορά
το βασικό προϊόν του έργου – την πλατφόρμα ΟΡΕΝ- οι απόψεις ήταν θετικές. Από την
πιλοτική δοκιμασία όλοι οι εταίροι αποκόμισαν παρόμοια σχόλια από τους συμμετέχοντες:
το εκπαιδευτικό υλικό για άτομα κωφά είναι περιορισμένο στο διαδίκτυο.
Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι εταίροι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα νέο Ευρωπαϊκό
έργο αφιερωμένο στους κωφούς και τις νοηματικές γλώσσες.
Τα παραπάνω σχόλια επιβεβαιώθηκαν στη διάρκεια του
τελικού συνεδρίου που διοργανώθηκε με την συνεργασία του
Ιταλικού Συνδέσμου Κωφών στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Σκοπός

συμμετείχε διαδικτυακά και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω
Skype. Η κοινοπραξία ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την τελική επιτυχημένη
ολοκλήρωση του έργου.
Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν κίνητρο για μελλοντική συνεργασία.
Η κοινοπραξία του έργου σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και εποικοδομητικές

συνεργασίες για το μέλλον.
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

