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Veebis saab sõnu viipekeelde tõlkida
Kelli Seiton

Telli Eesti teravaimad uudised otse postkasti, telli Eesti Päevaleht siit >

1 kg-ne Tempura sushikomplekt My
Sushilt -50%

AP/Scanpix

11,90€

VAATA

Praegu on Eesti ainsas viipekeelses sõnaraamatus pea tuhat sõna, ent aasta lõpuks
on plaan see arv kahekordistada.
Veebiküljele „levita viipeid” on praegu Tallinna Heleni kooli tõlkijate abil pandud
viipekeelde 8088 eestikeelset sõna, ent juba detsembriks peaks neid pea topelt ehk
kokku 15 000 olema. „Aasta-aastalt on tavainimese huvi viipekeele vastu suurenenud,
aga Eestis pole ju selliseid viipekeelseid sõnastikke üldse,” märkis sõnastiku eestipoolne
vedaja Raili Loit.
Erinevad viipekeeled
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3-käiguline õhtusöök kahele
armastatud restoranis Leib Resto…

59,-€

VAATA
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Leksikon töötab sarnaselt igale teisele veebisõnastikule, kus otsitava sõna peale
kuvatakse too soovitud võõrkeeles. Ainus erinevus on see, et tõlge esitatakse videos
käte abil viibeldes. Sama sõna saab tõlkida pea kahekümnesse eri keelde, näiteks
islandi, jaapani või hispaania viipekeelde. „Probleem oligi see, et igas riigis on erinevas
keeles viipekeel. Aga kuulmispuudega lapsed käivad ka välismaal õppimas ja see pidigi
nende õpinguid siis toetama,” rääkis Loit.
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