
 
Investeşte în oameni!  

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” 

“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” 

Beneficiar: Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC 

Titlu proiect: Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate! (IOF) 

Contract: POSDRU/144/6.3/S/130795 

 
 

 

ASSOC, în parteneriat cu organizațiile: Asociația Communicațion for Community – C4C, Fundația 

Light Into Europe Romania, Fundația Light Into Europe Marea Britanie și BPI Management 

Consulting Romania desfășoară, în perioada mai 2014 - octombrie 2015 proiectul ”Inovare în 

ocupare pentru femei – voci pentru comunitate! (IOF)” ID 130795 

 
Proiectul contribuie la profesionalizarea cadrului în care persoanele surde pot accesa servicii 

medicale, sociale, educative și dorește facilitarea oricărui alt tip de interacțiune cu comunitatea. 

 

Pentru a respecta drepturile fundamentale ale persoanelor surde, ei trebuie să poată utiliza în 

contexul educației și la locul de muncă limbajul care li se potrivește. Pentru comunitățile de 

surzi, utilizarea limbajului mimico-gestual este una dintre cele mai importante valori.  

 

In perioada 26-31 ianuarie 2015 a avut loc a doua vizită de studiu în UK, cu obiectivul elaborării 

programei de formare pentru ocupația ”interpret în limbaj mimico-gestual”. 

Gazda vizitei a fost partenerul Light into Europe Marea Britanie, care a asigurat implicarea unor 

experți în domeniului formării în limbajul mimico-gestual din Marea Britanie: 

 

Robert Adam - BA, BEd, MAppLing. Director, Continuing Professional Development, 

Deafness Cognition and Language Research Centre, Cognitive, Perceptual and Brain 

Sciences, University College London 

 

Clark Denmark - MA in Sign Language and Deaf Studies 

 

Penny Beschizza - teacher of deaf 

 

Mary Ensor - expertise in ‘theory of teaching’ 

 

Paul Simpson – expertise in deaf education, National Executive Officer of the British 

Association of Teachers of the Deaf and the President of FEAPDA, the European 

Federation of Associations of Teachers of the Deaf. 

 

Linda Day MSc - founder of Signworld (www.signworldlearn.com) in collaboration with 

Tessa Padden. 

Susan Sampson - Deaf Coordinator for D/deaf Hard of Hearing Learners, Bedford 

College 

 

Limbajul mimico-gestual constituie un aspect important al diversității lingvistice și în Europa. 

Bazate pe gesturi, limbajele semnelor sunt la fel de bogate, din punct de vedere gramatical, 

sintactic, lexical și structural, ca și limbile vorbite. Pentru pregătirea interpreților în limbaj 

mimico-gestual este nevoie, în România, de reglementarea cadrului legal pentru formare și 

specializare în acest domeniu. 

 

 


