El projecte SIGN-HUB en xifres

48
mesos (2016-2020)

10
socis del projecte

7
estats (França, Alemanya, Israel,
Itàlia, Espanya, Països Baixos,
Turquia)

4
objectius principals: gramàtiques,
atles lingüístics, proves d’avaluació,
arxius digitals

1
Una plataforma digital que farà
accessibles a tothom els materials
del projecte

Aquest projecte ha estat finançat pel
programa de recerca i innovació de
la Unió Europea Horizon 2020, sota
l’accord
de
subvenció
núm.
693349.

Per saber més sobre SIGN-HUB

El projecte SIGN-HUB
(2016-2020)
Preservació,
investigació
foment del patrimoni

LINGÜÍSTIC

Visiteu la nostra pàgina

HISTÒRIC

www.sign-hub.eu
(I les pàgines de cada estat
participant)

CULTURAL

Consulteu el nostre FB
http://www.facebook.com
/sign.hub.project

Escriviu-nos un correu
sign-hub@upf.edu

i

de les comunitats sordes signants
europees amb un recurs integral

El projecte SIGN-HUB llançarà aviat una plataforma digital i interactiva
que contindrà recursos innovadors per a la preservació de la identitat
cultural i lingüística de les comunitats sordes signants a Europa.

4 eines
incloses en
1 plataforma

GRAMÀTIQUES de 6 llengües de signes
(LSC, DGS, LIS, LSE, TID i NGT) que
inclouran descripcions lingüístiques,
vídeos, il·lustracions i enllaços

On som ara?
Les
descripcions
estan
gairebé llestes. Properament
penjarem tot el contingut a la
plataforma digital.

ATLES d’estructures lingüístiques
de les llengües de signes del món
amb informació de més de 100
trets lingüístics

On som ara?
El qüestionari Atles està
preparat per ser enviat i
recollir informació d’experts en
llengües de signes d’arreu.

PROVES D’AVALUACIÓ per al
diagnòstic de dèficits lingüístics en
poblacions clíniques de persones
sordes signants

On som ara?
Estem administrant les proves
lèxiques i sintàctiques al grup
control, 45 participants sords
d’edats diverses d’adquisició
de la llengua de signes.

ARXIU DIGITAL de 137 entrevistes a
persones sordes signants d’edat
avançada de 5 països diferents sobre els
seus records i experiències vitals

On som ara?
Properament les entrevistes i un
documental
seran
a
la
plataforma. Estem preparant
un llibre sobre les entrevistes.

