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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα όγραμμα Erasmus+ EU
Digital Framework for Sign Languages ξεκίνησε
το Νοέμβριο του 2020 και στοχεύει στην ανάπτυξη
ενός περιεκτικού και καινοτόμου πλαισίου στη
Διεθνής Νοηματική Γλώσσα, που σχετίζεται με τον
ψηφιακό τομέα και τον τομέα των ΤΠΕ. Το πλαίσιο
έχει οριστεί για να ενισχύσει την πρόσβαση των
ατόμων που εργάζονται με κωφούς καθώς και των
κωφών μαθητών ΕΕΚ σε περιβάλλοντα εργασίας, να
ευνοήσει την ένταξή τους και να τους προσφέρει
δίκαιη μεταχείριση.
Η κοινοπραξία αποτελείται από έξι εταίρους από
πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ:
P0 - Turin Institute for the Deaf (Ιταλία)
P1 - Equalizent (Αυστρία)
P2 - APEA, Portuguese Association of Supported
Employment (Πορτογαλία)
P3 - Fundación Tecnología Social (Ισπανία)
P4 - Emphasys Centre (Κύπρος)
P5 - Budakov Films (Βουλγαρία)
P6 - European Digital Learning Network (Ιταλία)
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ΣΤΟΧΟΙ
Αύξηση της πρόσβασης των ατόμων
με προβλήματα ακοής σε ψηφιακές
θέσεις εργασίας και επαγγελματικά
προγράμματα ΕΕΚ σχετικά με ΤΠΕ.

Ανάπτυξη μιας αναλυτικής και
περιγραφικής βάσης δεδομένων που
θα παρέχει τα κύρια νοήματα στη
Διεθνής Νοηματική Γλώσσα που
σχετίζονται με το λεξιλογικό τομέα της
ψηφιοποίησης και των ΤΠΕ.
#eudigitalsignlanguage

@eu_digitalsignlanguage

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου « EU DIGITAL
FRAMEWORK FOR SIGN LANGUAGES »: 2020-1-IT01KA202-008386

Εναρκτήρια
Συνάντηση
Στις 4 Δεκεμβρίου 2020, η κοινοπραξία του EU
Digital Framework for Sign Language
συναντήθηκε διαδικτυακά για την έναρξη του
έργου και την οργάνωση των πρώτων
δραστηριοτήτων του! Το EU Digital Framework
for Sign Language είναι ένα νέο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην
δημιουργία ενός ψηφιακού γλωσσαρίου για
κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής.
Η ένταξη των κωφών στην αγορά εργασίας είναι
ένα κρίσιμο ζήτημα στις μέρες μας: πάνω από το
50% του 1 εκατομμυρίου κωφών στην Ευρώπη
είναι άνεργοι, και όσοι εργάζονται συχνά
βρίσκονται σε θέσεις εργασίας χαμηλής
ειδίκευσης και χαμηλής αμοιβής.

Ηλεκτρονικό
Γλωσσάριο
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του
έργου, οι εταίροι αναμένεται να αναπτύξουν
μια συλλογή ψηφιακών και ΤΠΕ ορολογιών
προκειμένου να δημιουργήσουν το κύριο
παραδοτέο του έργου που είναι το
ηλεκτρονικό γλωσσάριο.
Το γλωσσάριο αποτελείται από 5 κύριους
σημασιολογικούς τομείς που σχετίζονται με
τις ΤΠΕ:
1) Επιστήμη υπολογιστών
2) Δικτύωση cloud
3) Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT)
4) Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και ρομποτική
5) Παραγωγή οπτικοακουστικών και άλλων
μέσων

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου, συμμετέχοντας στις κοινότητες μας στο Facebook
και στο Instagram για να λαμβάνετε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να μάθετε περισσότερα σχετικά
με τη κώφωση και τις νοηματικές γλώσσες. Μέσα από τις κοινότητες των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, θέλουμε να ενημερώσουμε: κωφούς; εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μαθητές ΕΕΚ ;
εργοδότες, διευθυντές, ηγέτες και ΜΚΟ. Όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο!
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