
  

 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTICIPANȚI LA MOBILITATEA DE TINERI DIN CADRUL 

PROIECTULUI  

"Understanding the diversity behind unspoken words"-UNSPOKEN  

Project 2018-2-RO01-KA105-049870 

Proiect finanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene 

 

DĂM START ÎNSCRIERILOR ADRESATE TINERILOR, ÎN PROIECT, PENTRU A PARTICIPA LA 

SCHIMBUL DE TINERI ! 

Cui ne adresăm?  

Tinerilor cu și fără dizabilități de auz, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, vorbitori de limba engleză, din 

Romania, Albania, Polonia, Bulgaria si Portugalia.  

 

Vom selecta câte 6 tineri din fiecare dintre aceste țări, dintre care 3 tineri cu dizabilități de auz și 3 tineri fără 

dizabilități.  

Locație de desfășurare: Cluj-Napoca, România. 

Perioada de desfășurare a schimbului de tineri: sfarsit martie 2019.  

Limba utilizată: Limba engleza, Interpreți limbaj mimico-gestual 

 

E nevoie de disponibilitatea tinerilor pentru a participa la toate activitățile din cadrul schimbului de tineri, pe 

întreaga perioadă de desfășurare a acestuia. 

 

Tinerii participanți la mobilitate vor avea șansa de a face parte dintr-un mediu intercultural, conștientizând mai 

bine provocările cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de auz și situațiile generate de discriminare, se 

vor familiariza cu limbajul semnelor, vor împărtăși obiceiuri, preocupări, motivații pentru a promova 



  

 

 

cunoștințele și valorile diferitelor culturi și dialogul intercultural, dobândind, prin metode de învățare non-

formale, abilități sociale și culturale, lucrând împreună la elaborarea unei broșuri interculturale. 

 

Înscrierile în proiect se pot face până în 31 Decembrie 2018, accesând linkul de mai jos: 

https://docs.google.com/forms/d/1-DgFy9RZZmjuw-37JGDdArhIRmW-qcYjwSBmQXSfJ00/edit?ts=5beaccea  

 

Vă mulțumim pentru interes și așteptam aplicațiile dvs, în vederea selecției! 

 

We need the youngsters to get involved in all activities of the mobility, throughout the whole period.  

The young participants in the mobility will have the opportunity to be part of an intercultural experience, will be 

much more aware of the challenges faced by people with hearing disabilities and of situations generated by 

discrimination, will become familiar with sign language, will share habits, concerns, motivations to promote the 

knowledge and values of different cultures and intercultural dialogue, acquiring social and cultural skills 

through non-formal learning methods, by working together to develop an intercultural brochure. 

 

Youngsters can sign up for being a participant in our mobility by December 31st, 2018, by accessing the link 

below: 

https://docs.google.com/forms/d/1-DgFy9RZZmjuw-37JGDdArhIRmW-qcYjwSBmQXSfJ00/edit?ts=5beaccea 

   

           

Cluj-Napoca, Decembrie 2018 
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