
 

"Signs" pe scurt ... 
  

‘Signs’ Goes North oferă modalități inovatoare pentru refugiați și migranți să învețe limba, cultura și modul de 
viață al orașului în care s-au mutat recent. 
  
Învățarea inovatoare are loc prin utilizarea unor fotografii ale orașului care includ diferite semne stradale, 
restaurante sau magazine, locuri de educație, petrecere a timpului liber sau de cult și patrimoniu natural sau 
istoric. Semnele orașului oferă o modalitate ușoară, vizuală și clară în vederea promovării limbii și culturii oferind 
educație informală în situații reale de viață. 
  

‘Signs’ Goes North ajută refugiații și migranții nou-veniți să învețe limba locală și să comunice și cu alte persoane 
față de propriul lor grup, sprijinindu-i să se adapteze cât mai ușor în noul loc de reședință. Cinci orașe participă 
la această inițiativă: Rotterdam în Olanda, Söderhamn și Bollnäs în Suedia, Vejle în Danemarca și Reykjavik în 
Islanda, promovând învățarea limbilor olandeză, suedeză, daneză și islandeză. 
  
Proiectul va dezvolta produse inovatoare bazate pe metodologia Signs, proiect de un real succes proiectat în 2004 
și premiat de Comisia Europeană cu două Etichete lingvistice europene. Cele patru orașe din Europa de Nord se 
alătură unei rețele de alte 10 orașe din sudul, centrul și estul Europei ( Alcalá de Henares pentru spaniolă, Bad 
Radkersburg și Gornja Radgona pentru germană și slovacă, Barcelona pentru catalană, Birgu pentru malteză, 
Dobrich pentru bulgară, Gdańsk pentru polonă, Izmir pentru turcă, Miercurea Cuic / Csíkszereda pentru română 
și maghiară și Nafplio pentru greacă). 
 

Decembrie 2017 Întâlnirea de debut în Miercurea Ciuc, România 
 

 
 

La începutul lunii decembrie 2017, o echipă entuziastă de parteneri din șase țări s-a reunit pentru a “marca 
semnele” noului proiect. Partenerii gazdă de la Spektrum, care au participat la proiectele anterioare Signs, au 
organizat un tur demonstrativ a metodologiei „Signs (Semne) în Miercurea Cuic“: o plimbare prin oraș în 
vederea învățării despre limbile și cultura locală prezentând diferite semne ale orașului. 
 



 

Analiza nevoilor 

Partenerii lucrează deja la o analiză a nevoilor pentru a înțelege mai bine grupurile țintă. Accentul se pune pe 
realizarea de sondaje și interviuri pentru a strânge informații despre nevoile migranților din cele patru țări vizate: 
Olanda, Suedia, Danemarca și Islanda. Ei au început să stabilească relații cu partenerii și părțile locale interesate 
și să selecteze locații de interes și teme lingvistice și culturale în orașele lor, care vor fi incluse în materialele 
proiectului. 
 

Ce urmează ... 

A doua întâlnire de proiect va avea loc în data de 10 Aprilie 2018, la Rotterdam, unde partenerii vor discuta 
rezultatele analizei nevoilor și vor proiecta metodele și formatul produselor Signs. În perioada 11 - 14 aprilie 
grupul de lucru va începe filmarea și fotografierea locurilor de interes selectate din orașul Rotterdam. 
 

Partenerii proiectului 
  
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND, Suedia (coordonator) 
Inthecity Project Development (Olanda) 
JFdeK Ltd (Marea Britanie) 
Pressure Line (Olanda)  
Landsbyggðin lifi (Islanda) 
Fundatia Centrul Educational Spektrum (România) 
Videnscenter for Integration (Danemarca) 
 
 
Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să contactați: 
 
Fundația Centrul Educational Spektrum 
Miercurea Ciuc, Romania 
 
Persoană de contact: 
Zsófia Pál 
e-mail: advise@sec.ro 
  
Proiectul este finanțat în cadrul programului Erasmus + pentru perioada 2017-2019. 
  
  
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, ar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 
orice utilizare făcută din informaţiile conţinute de acestea. 


