
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitatea din Pitesti anunță debutul implementării proiectului MODEL ADAPTED TO 

HEARING IMPAIRED (MATH), număr de referință 2020-1-TR01-KA226-SCH-098211. 

Proiectul a început la data de 06 iunie 2021 și se va finaliza la data de 06 mai 2023, având ca obiectiv 

fundamental dezvoltarea abilităților de matematică ale elevilor cu deficiențe de auz, din grupa de 

vârstă 6-15 ani, prin învățământ la distanță.   

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ KA226 a fost aprobat de către Agenția 

Națională din Turcia, organizația coordonatoare a proiectului fiind Direcția Provincială de Educație 

Națională Eskișehir. Partenerii proiectului Ahmet Yesevi Isitme Engelliler Lkokulu (Tr), Vsi 

Robotikos Mokykla (Lt) , Fondazione Istituto Dei Sordi Di Torino Onlus (It), Universitatea 

din Pitesti (Ro), Fundacion CNSE para la Supresion de Barreras de Comunicacion (Es), 

Valmieras pilsetas pasvaldibas Valmieras Gaujas krasta vidusskola attistibas centrs 

(LV), INUK Institut za napredno upravljanje komunikacij, Maribor (SI), alături de 

coordonator, își propun să îmbunătățească, pe de o parte competențele profesorilor de matematică, 

în activitatea de predare-învățare la distanță, precum și abilitățile matematice ale elevilor cu 

deficiențe de auz, prin intermediul învățământului online, determinat de condițiile pandemice 

actuale. Elevii cu deficiențe de auz se confruntă cu o experiență inadecvată de învățare timpurie și 

o întârziere a limbajului de specialitate, din cauza dificultăților pe care le întâmpină la activitățile 

matematice. Apar probleme precum natura limbajului matematic și incapacitatea profesorilor de 

matematică de a finaliza programa din cauza muncii lor axate pe limbă. 

Rezultatele proiectului vizează, așadar, realizarea unei platforme digitale care să 

îmbunătățească abilitățile matematice ale elevilor cu deficiențe de auz, prin intermediul 

materialelor în format digital, conceperea unui Ghid electronic de predare pentru profesor și a unui 

dicționar matematic. Platforma digitală va conține, deopotrivă, un curriculum școlar adecvat copiilor 

cu deficiențe de auz, prelegeri, exerciții interactive, materiale video, răspunsuri la anumite 

întrebări, raportate la acest segment de copii cu deficiențe de auz.  

 

Mai multe informații pot fi consultate accesând pagina web a proiectului:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-

1-TR01-KA226-SCH-098211 
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