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„Semne” în cinci orașe din patru 
țări europene
După aproape doi ani de activitate dedicată, cei șapte parteneri 
ai proiectului „Signs” Goes North din Suedia, Olanda, Danemarca, 
Islanda, Marea Britanie și România, sunt mândri să prezinte 
materialele de învățare inovatoare dezvoltate pentru a ajuta 
refugiații și migranții nou-sosiți să învețe limba, cultura și 
modul de viață al orașului în care s-au mutat recent. Rezultatele 
proiectului includ: 

Cărți ‘Signs’ 
Folosind povești și imagini, fiecare dintre cele cinci orașe este prezentat în cărți într-un mod atractiv 
și inovator. Fiecare carte conține fotografii cu semne ale orașului și un vocabular de supraviețuire 
aferent, întâmplări legate de limbă și cultură și sfaturi de comunicare. Materialul este dezvoltat 
pe baza metodologiei ‘Signs’ împărțit în 5 categorii diferite: Relații sociale, Semnalizarea drumului, 
Semnalizarea nevoilor, Semnalizarea locurilor și Semnalizarea atmosferei. Navigând prin carte, veți 
putea afla despre viața din oraș, de la nevoile zilnice precum cumpărăturile și accesul la sănătate și 
educație, la cultură, artă, sărbători și atmosfera specifică. În același timp, veți învăța cuvinte și fraze 
noi în limba locală. 
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Reykjavíkurborg 

er stolt af því að 

því að vera borg 

þar sem straumar 

og stefnur ólíkra 

menningarheima 

mætast.  Það eru 

mikil verðmæti 

sem felast í 

fjölmenningu - í 

öllum þeim fjölda fólks með sinn 

fjölbreytta bakgrunn og menningu sem 

hefur kosið að búa í Reykjavík, og auðga 

þannig mannlífið í borginni.  

Ég er viss um að þær upplýsingar sem 

hér er að finna muni nýtast nýjum íbúum 

vel, enda býður bæklingurinn upp á 

skemmtilega leið til að læra málið og 

koma menningu okkar á framfæri.

Borgarstjóri

Ég fagna því að Reykjavík skuli vera 

meðal þeirra fimm borga í Evrópu sem 

valdar voru til þátttöku í þessu 

áhugaverða Erasmus+ verkefni „Signs 

goes North“ sem ætlað er að opna þeim 

sem hingað flytja nýjar leiðir til að læra 

íslensku, og veita um leið innsýn í 

menningu og lífshætti þeirra sem hér 

búa.

Dagur B. Eggertsson

Velkomin til 

Reykjavíkur!

The City of 

Reykjavík is proud 

to serve as a hub 

for cultural 

diversity – to be a 

place where 

people from all 

over the world 

choose to come 

to live and work.  

There is an added value in bringing 

people with different backgrounds 

together to enrich the community with 

new traditions and customs.

Mayor of Reykjavík
Dagur B. Eggertsson

Welcome to 

Reykjavík!

I am pleased that Reykjavik was 

selected to take part in in this 

important Erasmus+ project “Signs goes 

North“  together with four other North 

European Cities, as it offers new and 

exciting approach for learning Icelandic 

– and at the same time it provides an 

interesting insight into Icelandic cultural 

and city-life.

I am convinced that the information you 

will find in here will turn out to be both 

useful and interesting way to learn our 

language and get to know our culture at 

the same time.
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Filme ‘Signs’ 
Patru scurtmetraje prezintă migranții care 
au experimentat deja procese de integrare 
în Suedia, Olanda, Danemarca și Islanda. Prin 
interviuri, aceștia își spun poveștile despre 
provocările pe care le-au întâmpinat și vorbesc 
despre soluțiile pe care le-au găsit. În diferite 
medii - de lucru, familie și sociale - își prezintă 
viziunea asupra noii lor vieți. O parte importantă 
a filmelor sunt și poveștile despre orașe relatate 
de localnici în interacțiune cu noii veniți. Toate 
filmele sunt disponibile pe site-ul web al 
proiectului.

Site-ul ‘Signs’ 
Pe site-ul proiectului, www.signsinthecity.
net/ signgoesnorth, găsi informații despre 
obiectivele proiectului, partenerii proiectului 
și, de asemenea, puteți afla mai multe despre 
cele cinci orașe și limba lor - suedeză, olandeză, 
islandeză și daneză. Prin utilizarea semnelor în 
orașe, sunt prezentate diferite subiecte: cum 
să-ți găsești o adresă, cum se salută și cum să 
faci cunoștință, care sunt locurile unice din oraș, 
unde să găsești școală pentru tine sau pentru 
copiii tăi. De asemenea, veți găsi informații 
esențiale despre sănătate, asigurări, locuințe, 
activități culturale etc.

Project partners
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)

Proiectul este finanțat în cadrul 
programului Erasmus + pentru 
perioada 2017-2019.


