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DESPRE PROIECT 

• ”OPEN-SIGN, Eocio-educational E-magazine for European Deaf 

Children” este un proiect Erasmus +, parteneriat strategic pentru 

dezvoltare de inovaţie, K201 

 

• Perioada de derulare a proiectului este de 27 de luni, începând cu  

1 octombrie 2017 

 

• Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor copiilor cu dizabilitate auditivă şi  

cadrelor didactice de a utiliza resurse educaţionale adecvate dizabilităţii. 



OBIECTIVE  

• Conceperea unei platforme  electronice dedicate  copiilor cu dizabilități 
auditive cu scopul de a îmbunătăți educația, accesul, participarea și 
performanța acestora în cadrul sistemului de învățământ. 

 

• Utilizarea potențialului interactiv al internetului și al cărții electronice pentru a 
oferi un conținut adaptat pentru  copiii cu dizabilități auditive, împreună cu fişe 
educative care pot fi utilizate de către profesori şi membri ai familiei. 

 

• Încurajarea copiilor cu dizabilități auditive să-și îmbunătățească cunoştințele şi 
să dobândească mijloacele necesare pentru a comunica cu cei din jur, inclusiv 
cu familia. 

 

 



PARTENERI  

• Les Apprimeurs, Paris Franta (coordonator) 

• Media'Pi, Rosny sous bois, Franta 

• Signfuse, Antwerpen, Belgia 

• Yomma Schafer & Sequeira Gerardo Gbr, Berlin, Germany 

• Istituto dei Sordi di Torino, Pianezza, Italy 

• Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, România 

 



PARTENERI 



GRUPUL  ȚINTĂ  

• Proiectul se adresează  

• elevilor cu dizabilități auditive cu vârste  

cuprinse între 6-12 ani,  

• părinților care au copii cu dizabilități 

auditive  

• cadrelor didactice  

 

 



REZULTATE 

• O platformă care cuprinde produsele proiectului dedicate copiilor cu 

deficiență de auz profundă care nu comunică verbal 

• Carte electronică (e-book)  și un template care va permite profesorilor să 

creeze propriile cărți electronice  

• Jocuri educaționale 

• Materiale video în LMG ( ISL) care prezintă anumite tematici de actualitate 

• Acvitități video manuale ( filme care cuprind explicații în LMG/ISL pentru 

activități practice, sportive, de știință etc) 

• Fişe de lucru educaționale  



REZULTATE  

• Materialele realizate se bazează în principal pe comunicarea în limbaj mimico-

gestual și pe comunicarea vizuală și sunt traduse în  limbile engleză, franceză, română, 

italiană, germană pentru a oferi  profesorilor  conținut adaptat copiilor cu dizabilități 

auditive în scopul îmbunătățirii calității  educației pentru aceștia.  

• Toate resursele educaționale create în cadrul Proiectului OPEN-SIGN sunt  

disponibile gratuit pe platforma www.opensign.eu 
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ACTIVITĂȚI DERULATE 

Întruniri transnaționale ale 

membrilor echipelor de proiect 

 

 



ACTIVITĂȚI DERULATE  

-Activități de realizare a 

produselor proiectului: 

platformă, cărți electronice, 

jocuri, filme tematice, activități 

video manual, fișe educațioale 



ACTIVITĂȚI DERULATE  

Activități de promovare și de 

diseminare 
 



CONTACT  

•  www.opensign.eu 

• Alte informații utile despre proiect și despre resursele  educaționale adaptate elevilor cu dizabilități 

auditive pot fi accesate de pe pagine de Facebook a proiectului  www.facebook.com/opensign.eu sau pe 

canalul de Youtube https://www.youtube.com/opensigneu 
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VĂ MULȚUMIM! 


