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Okostelefonon és táblagépen tanulhatunk jelnyelvet
Androidra és iPhone-ra is megérkezett a Hallatlan jelnyelvi szótár
megújult verziója
Elkészült a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával létrehozott
Hallatlan jelnyelvi szótár mobiltelefonos alkalmazásának megújult, 2.0-ás
verziója, amely iOS és Android operációs rendszert futtató okostelefonokra és
táblagépekre egyaránt letölthető. A magyar jelnyelv népszerűsítését és minél
szélesebb körű elterjesztését szolgáló alkalmazás videók segítségével tanítja a
jelnyelvi kifejezéseket.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte több mint egymilliárd
ember él valamilyen fogyatékkal. Az információhoz való hozzáférés biztosítása és az őket
érintő kihívások leküzdését segítő alkalmazások révén a mobiltechnológia közvetlenül
képes javítani az életminőségüket. A siketek és nagyothallók számára ez kezdetben a
szöveges üzenetek és az e-mail-küldés lehetőségét jelentette, mára pedig egyre több
olyan okostelefonos alkalmazás születik, amelyek tovább bővítik az egymással és halló
társaikkal való kommunikáció lehetőségeit.
A Hallatlan Alapítvány évek óta dolgozik a jelnyelv népszerűsítése érdekében. A Vodafone
Magyarország Alapítvány támogatásával létrehozott Hallatlan jelnyelvi szótár a magyar
jelnyelv hatékony oktatási formáját kínálja elsősorban halló, a jelnyelv iránt érdeklődő
emberek számára.
„A Vodafone Magyarország Alapítvány arra törekszik, hogy a mobiltechnológia
segítségével hosszú távon fenntartható, pozitív változásokhoz járuljon hozzá a
közösségek életében. Büszkék vagyunk arra, hogy a Hallatlan Alapítvány támogatása
révén részt vállalhattunk egy olyan mobiltelefonos alkalmazás létrehozásában, amely
elősegíti a siketek és nagyothallók társadalmi integrációját.” – mondta el Nyilas Orsolya,
a Vodafone Magyarország belső kommunikációs és társadalmi felelősségvállalási
igazgatója.
"Az információhoz való hozzáférés kulcsfontosságú a fogyatékkal élők számára ahhoz,
hogy a társadalom aktív tagjai lehessenek és ezáltal teljes életet élhessenek. A
világhálóhoz történő csatlakozás egyre inkább alkalmazásokon keresztül történik, és
ezeket – a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezménynek megfelelően – számukra is
hozzáférhetővé kell tenni. – tette hozzá Nyilas Orsolya. – A hozzáférhetőség biztosítását
nem szabad tehernek tekinteni, hiszen komoly gazdasági indokok állnak mögötte. Az
infokommunikációs megoldások szédületes sebességgel fejlődnek, és ezzel a társadalom
minden tagjának, így a fogyatékkal élőknek is lépést kell tartaniuk."
A szótár mobiltelefonos alkalmazásának most megújult, 2.0-ás verziója Android és iOS
operációs rendszerre egyaránt letölthető, és okostelefon mellett táblagépen is
használható. Jelenleg közel 2500 kifejezést és számos példamondatot tartalmaz.
„A szótárban az egyes jeleket néhány másodperces videó mutatja be folyamatos
ismétléssel. A megújult mobilalkalmazásban a videók már többféle kameraállású
nézetben is elérhetők, ezáltal a térben elmutatott jelek pontosabban értelmezhetők és a

vizuális kommunikációhoz szükséges mimika, gesztikuláció könnyedén elsajátítható.” –
mondta el Bartos Pál, a Hallatlan Alapítvány elnöke.
Az Apple App Store és a Google Play alkalmazásboltokból letölthető szótár fontos újítása
még, hogy a jelek letölthetők a készülékre, így azok offline is megtekinthetők, illetve a
felhasználók javasolhatnak új vagy alternatív kifejezéseket. A tervek szerint készül majd
egy prémium változat is, amelyben a jelek nem csak egyenként, hanem kategóriánként
kötegelve is letölthetők lesznek, vagy akár a teljes adatbázis lementhető lesz.
A Hallatlan Alapítványról
A Hallatlan Alapítvány célja a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők – ezen
belül elsősorban a siketek és nagyothallók – társadalmi integrációjának elősegítése,
mindennapi életvitelük megkönnyítése. Fő tevékenysége ezen hátrányos helyzetű
emberek támogatása a munkaerőpiac, információs társadalom, kultúra, ügyintézés terén
életvitelt
segítő
szolgáltatások,
foglalkoztatás,
közérdekű
információk
és
akadálymentesítés révén. Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít az innovációra, a
kutatásfejlesztésre, valamint a jelnyelv megismertetésére és társadalmi elismertetésére.
A www.hallatlan.hu címen elérhető online jelnyelvi szótárat 2005-ban hozták létre a
Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával. A jelenleg magyar, angol, spanyol és
német nyelven létező online változat mellett a szótár magyarul multimédiás DVD-n és
mobiltelefonos alkalmazás formájában is elérhető. A szótár számos elismerést, köztük
Európai Nyelvi Díjat, eFestival és Az Év Honlapja díjat nyert el. 2012-ben a World Summit
Award (WSA) versenyen aranyérmet kapott e-Befogadás kategóriában, októberben pedig
a ciprus Limassolban zajló Többnyelvűség Európában című nemzetközi konferencián az
elmúlt tíz év legjobb magyar projektjének választották.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone globális felelősségvállalási politikájának részeként 27 országban hozta létre
helyi alapítványát, felismerve azt, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag
irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet a
leginkább kielégíteni. Ezzel kezdte meg működését 2003-ban a Vodafone Magyarország
Alapítvány, amely megalakulása óta több mint egy milliárd forint támogatást osztott ki
civil partnerei között. Az adományozáson túl azonban egyre fontosabb szerepet töltenek
be a szakmai jellegű társadalmi befektetési programok, amelyeket a Vodafone
Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs
Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez.
A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra
fejlesztése mellett. Ennek érdekében végzett tevékenysége három fő területre
összpontosít: a közbiztonság javítására, közösségi programok támogatására és hátrányos
helyzetűek oktatására.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok
fejleményeiről és a kapcsolódó eseményekről a megújult Társadalmi
Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon.

