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Urmăriţi activitatea OPEN-SIGN  

 

 

www.opensign.eu 

https://www.facebook.com/open-sign/ 
 

https://www.youtube.com/opensigneu 

 

 

 

 

 

 

 

Partenerii proiectului 

OPEN-SIGN  
  

  

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 
ID –ul proiectului 

 

 

2017-1-FR01-KA201-

037433 

 

Acţiunea cheie 

 

 

 

Cooperare pentru inovare 

şi schimb de bune 

practici 

Acţiunea 

 

 

Parteneriat strategic 

Domeniul 

 

 

 

Parteneriat strategic 

pentru educaţie 

Scopul Dezvoltare de inovaţie 

 

 

http://visteproject.eu/
https://www.facebook.com/open-sign/
https://www.youtube.com/opensigneu


 

 

 Resurse educaționale create în cadrul 

proiectului: 

cărți electronice (e-books) și un 

template care va permite profesorilor să 

creeze propriile cărți electronice; 

jocuri educaționale accesibile în 

format electronic; 

   filme tematice prezentate în 

limbaj mimico gestual, realizate de 

persoane cu dizabilitate auditivă; 

filme cu activități în limbaj mimico-

gestual (filme care cuprind explicații în 

limbajul mimico-gestual pentru activități 

practice, sportive, de știință etc) realizate de 

către copii cu  dizabilități auditive din 

învățământul primar; 

 fişe de lucru educaționale. 

 

 

 

 

 

Descrierea proiectului  

OPEN-SIGN 

 
Proiectul ”OPEN-SIGN, SOCIO-

EDUCATIONAL E-MAGAZINE FOR 

EUROPEAN DEAF CHILDREN” vine în 

întâmpinarea nevoilor copiilor cu 

dizabilități auditive, a cadrelor didactice și 

a părinților de a utiliza resurse 

educaţionale adecvate dizabilităţii.  

Obiectivele vizate în cadrul proiectului 

sunt:  

• 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 fără 

precedent 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. 

 

Grupuri ţintă 
 
• Elevii cu dizabilități auditive cu 

vârste cuprinse între 6 și 13 ani; 
 

• Cadre didactice; 
 

• Părinți. 

 

Ce promovează OPEN-SIGN? 

 

▪ Îmbunățățirea calității educației 

pentru elevii cu dizabilități auditive. 

Materialele realizate în cadrul 

proiectului 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.  

 

▪ Îmbogățirea culturii copiilor 

aparținând comunității. 

 

▪ Dezvoltării cognitivă a copiilor surzi, care 

să le permită accesul la concepte 

abstracte, să faciliteze interacținea între 

copii și părinți, între copiii cu dizabilități 

auditive și copiii auzitori, să faciliteze 

integrarea lor școlară și socială.  

  

 

  


