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ЗА НАС

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Европейският проект “EU Digital Framework for Sign Languages
стартира през ноември 2020 г. съфинансиран от Erasmus+, целящ да
разработи всеобхватна и иновативна езикова рамка в международния
жестомимичен език, фокусирана върху семантичната област на
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Проектната
рамка е създадена да подобри достъпа на глухонеми служители и
студенти обучаващи се в програми за професионално обучение, като
една от основните цели е да благоприятства тяхната интеграция и
допринесе за справедливо и равнопоставено третиране.
Консорциумът се състои от шест партньори от пет
различни държави от ЕС:
P0 - Turin Institute for the Deaf (Италия)
P1 - Equalizent (Австрия)
P2 - APEA, Portuguese Association of Supported Employment
(Португалия)
P3 - Fundación Tecnología Social (Испания)
P4 - Emphasys Centre (Кипър)
P5 - Budakov Films (България)
Employment (PT)
P3 - Fundación Tecnología Social (ES)
P4 - Emphasys Centre (CY)
P5 - Budakov Films (BG)
P6 - European Digital Learning Network (IT)

@digitalsignlanguage

Подобряване на достъпа до работни
места, които изискват дигитални
компетенции, както и развиване
напрофесионални програми в областта на
ИКТ за глухи и хора с увреден слух.
Разработване на аналитична и детайлна
база данни, предоставяща основните
знаци и жестове в т.нар. International
Sign, свързани с лексикалната област на
ИКТ..
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Този проект “EU DIGITAL FRAMEWORK FOR SIGN LANGUAGES” 2020-1-IT01KA202-008386 е
финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено
възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана
съдържащата се тук информация.

Whitepaper
С оглед на поставените от нас цели за ефективно
разпространение на резултатите, консорциумът
разработи т.нар. Whitepaper (гайд), който цели да
поясни някои от най-важните теми, свързани с
проекта. По-конкретно, искахме да споделим някои
подробности за микро обучението, технологиите,
използвани за микрообучение трудно чуващи и глухи
хора. Повече информация може да научите на нашата
уеб страница!

Уебсайт
Нашата уеб страница е достъпна и с актуално
съдържание. APEA, FUNTESO, BUDAKOV
FILMS и DLEARN разработват подходящи
сценарии, които касаят основните области на
приложение на така създадените леми.
Budakov Films продуцира по-дълги
видеоклипове, представящи лични истории
на глухи хора, които засягат различни
професионални аспекти от ИКТ.
Вижте повече на нашия уебсайт:Scenarios – EU
Digital Framework for Sign Languages
(digitalsignlanguage.eu)

ОБУЧЕНИЕ
В края на юни във Виена ще се проведе обучение в
което всички партньори ще имат възможността да
поканят интерпретатори, които да бъдат обучени как
да използват платформата и използването на
разработения речник. Разработваните теми ще бъдат
готови за планирания трейнинг, като това е
прекрасна възможност да съберем и отзиви и
коментари от нашите обучители.

Бъдете в течение с дейностите по проекта, като се присъедините към нашите общности във Facebook и
Instagram, за да получите последните резултати, както и да научите повече за глухотата и жестомимичните
езици. С нашите общности в социалните медии, ние се стремим да достигнем до: глухи, интерпретатори и
обучители в ЦПО, студенти; работодатели, мениджъри, лидери и НПО.
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