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Prefață
Deși în ultimii ani Republica Moldova a înregistrat schimbări pozitive în dome-
niul educației incluzive la nivel de învățământ general, mai sunt încă foarte multe 
restanțe: lipsa serviciilor de suport educațional și a materialelor didactice, formarea 
personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz prin dez-
voltarea competenţelor de utilizare a limbajului mimico-gestual şi a suportului TIC 
pentru creşterea calitativă şi eficientizarea activităţii didactice.
Noua societate cere ca educația copiilor cu dizabilități de auz să fie reconceptualizată, iar 
învățământul special să fie restructurat, pentru a putea satisface necesitățile de educație 
ale acestui grup minoritar și cultural deosebit. În acest context, limbajul mimico-gestual 
trebuie să constituie un important sistem comunicațional în programele educaționale, 
care îi are în calitate de beneficiari drept grup-țintă. A considera că un copil surd este, 
de fapt, bilingv (și ar trebui să comunice atât în limbajul mimico-gestual, cât și în limba 
țării respective), reprezintă o nouă manieră de abordare și conștientizare a fenomenului 
diversității umane.
Pentru a acoperi un gol informațional în sistemul educațional din Republica Moldova, 
venim în premieră cu un set de suplimente didactice la disciplinele  Geografie, Mate-
matică, Istorie, Educație tehnologică, Educație fizică, care inserează termeni de spe-
cialitate, prezentați în limbajul mimico-gestual (în limbile română, rusă, engleză).
Elementul inovativ îl constituie faptul că fiecare imagine-cuvânt este însoțită de un 
cod QR. Fiind scanate cu ajutorul unui telefon mobil, acestea accesează un fișier 
video în care cuvintele sunt reprezentate în limbajul semnelor de către specialiști 
din cadrul Asociației Surzilor din Republica Moldova. Astfel, suplimentul devine 
accesibil publicului larg român și străin, dar întâi de toate se dorește a fi complemen-
tar lecțiilor și activităților realizate în școli, oferindu-le profesorilor cadrul necesar 
pentru a inova actul didactic, ca element al pedagogiilor inovatoare folosite la nivel 
mondial.
Totodată, în scop educațional permite psihologilor, terapeuților, logopezilor sau 
părinților să lucreze împreună și să stimuleze continuu potențialul intelectual al fiecărui 
copil cu deficiențe de auz, pentru care limbajul semnelor este limba na
Mai menționăm că suplimentele nu conțin inventare complete ale cuvintelor cores-
punzătoare domeniului anunțat în titlul fiecăruia, ci o selecție a termenilor care ni 
s-au părut mai necesari și mai des folosiți. În cazul unor termeni care lipsesc, dar 
ar putea figura în alte suplimente sau în domeniile care se întrepătrund, consultați 
indicele final de cuvinte, ordonate alfabetic, precum și publicațiile prezentate pe 
coperta 4.

Natalia BABICI, prim-vicepreședinte al 
Asociației Surzilor din Republica Moldova
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DACTILEMELE LIMBAJULUI MIMICO-GESTUAL 
UTILIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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SEMNIFICAȚIA MIȘCĂRILOR 
ÎN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL 

 

 
 

Mișcarea mâinilor lateral 

 

 

Mișcarea mâinilor în linie curbă 
dreaptă / stânga 

 

Mișcarea mâinilor în forma de 
cerc separat de corp 

 

 

Mișcarea mâinilor în jos 

 

Mișcarea mâinilor în semicerc 

 

 
 

Mișcarea stânga / dreapta, brațul 
fixat 

 

 
 

Mișcarea în semicerc dreapta 

 

 
 

Mișcarea palmei sub formă de 
curbă 

 
 

Mișcarea în formă de cerc cu 
palma în față 

Mișcarea bruscă a mâinii în formă 
zig-zag 

 

 

 

 

 

  

 

SEMNIFICAȚIA MIȘCĂRILOR ÎN LIMBAJUL
MIMICO-GESTUAL
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Mișcarea sub formă de valuri 

 

 
 

Mișcarea degetelor pe rând 

 

 
 
 

Mișcarea mâinii în dreapta / 
stânga 

 

 
 

Mișcarea de la sine în semicerc 

 
 

Mișcarea se repetă 

 

 
 

Mișcarea zig-zag lentă în jos a 
degetelor  

 

  

Mișcarea mâinii în direcția opusă 
spre sine 

 
 

Mișcarea mâinii în formă de 
spirală 

 

Mișcarea mâinilor de la sine în 
față 

 

 

 

 

 

 

 

Mișcarea mâinilor de la sine în 
cerc 
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TERMENI ȘI CONFIGURAȚII
În limbajul mimico-gestual utilizat în Republica Moldova există cinci parametri 

de formare a gestului:

• Configurația palmei – reprezintă forma specifică pe care o ia palma pe parcursul 
executării unui semn (palmă deschisă, semideschisă sau în formă de con).

• Poziția – reprezintă zona în care semnele sunt executate pe verticală, între 
spațiul de deasupra capului până la talie și pe orizontală de la un cot la altul, 
când brațele sunt ușor îndoite (trunchi superior, trunchi inferior, cap, membre 
inferioare).

• Orientarea – se referă la relația palmei în raport cu corpul (exterior, interior, 
lateral, în sus, în jos, oblic sus, oblic jos).

• Mișcarea – este un parametru complex (mișcări simple, complexe, simultane, si-
metrice, în plan vertical, în plan orizontal, circular, semicirculare, repetitive).

• Mimica și limbajul trupului – elemente nonmanuale, care sunt produse de părți 
ale corpului, altele decât mâinile (acțiuni ale capului, feței).

Configurația palmei, de obicei, repetă dactilul alfabetului limbii române ori dac-
tilul alfabetului limbii ruse.

Exemplu: configurația „a” ori cifra „200”.  

Poziția sau zona în care gestul este executat, se observă în imaginile alăturate și 
se precizează prin descrierea gestului.

Orientarea semnului este arătată prin simboluri grafice pe imaginea fotografică.

„Degetul mare vertical”
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„Căuș” „Picătura”

„Cheița” („cuier”) „În formă de con”

„Jumătate de deget” „Degetul arătător” („Index”)
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VOCABULAR

A AJUNGE

ДОГОНЯТЬ
 TO CATCH UP WITH  



10

A ALERGA

БЕЖАТЬ 
 TO RUN



11

A ÎNVINGE

ПОБЕЖДАТЬ
  TO WIN



12

A PIERDE

ПРОИГРАТЬ
  TO LOSE
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ACTIVITĂȚI SPORTIVE

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
  SPORTS ACTIVITIES
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ADIDAȘI

КРОССОВКИ
TRAINERS



15

ANTRENARE

ТРЕНИРОВКА
TRAINING



16

ARBITRU

АРБИТР
COACH



17

BARIERĂ

БАРЬЕР
HURDLES



18

BASCHET

БАСКЕТБОЛ
BASKETBALL



19

BAZIN

БАССЕЙН
POOL
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CAMPIONAT

ЧЕМПИОНАТ
CHAMPIONSHIP



21

CÂȘTIGĂTOR

ПОБЕДИТЕЛЬ
WINNER
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CHILOȚI

ШОРТЫ 
SHORTS
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CLUB SPORTIV

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
SPORTS CLUB
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COMISIE TEHNICĂ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
TECHNICAL COMMITTEE



25

COMPETIȚII

СОРЕВНОВАНИЯ
COMPETITIONS
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COMPORTARE CIVILIZATĂ

ЦИВИЛИЗОВАННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

CIVILIZED BEHAVIOUR
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CUPĂ

КУБОК
CUP



28

DEFLIMPIADĂ

ДЕФЛИМПИАДА
DEAFLYMPICS
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DIRECȚIE SPORT

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА 
SPORTS DIRECTION
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ECHIPĂ

КОМАНДА
TEAM



31

FINIȘ

ФИНИШ
FINISH
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FORTIFICAREA ORGANISMULUI

УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
STRENGHTENING THE BODY
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FOTBAL

ФУТБОЛ
FOOTBALL



34

GIMNASTICĂ

ГИМНАСТИКА
GYMNASTICS



35

ÎNCĂLŢĂMINTE DE SPORT

СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
SPORT SHOES



36

JAMBIERE

РЕЙТУЗЫ
PANTALOONS



37

JOC SPORTIV

СПОРТИВНАЯ ИГРА
SPORTS GAME



38

JUCĂTOR

ИГРОК
PLAYER



39

LENT

МЕДЛЕННО
SLOW



40

LOT DE JUCĂTORI  

ГРУППА ИГРОКОВ
GROUP OF PLAYERS
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MEDALIE

МЕДАЛЬ
MEDAL



42

MIȘCARE

ДВИЖЕНИЕ
MOUVEMENT



43

PARTIDĂ

ПАРТИЯ
GAME



44

POARTĂ

ВОРОТА
GATE



45

PORTAR

ВРАТАРЬ
GOALKEEPER



46

PREMIU

ПРЕМИЯ
 BONUS



47

RAPID

БЫСТРО
QUICKLY



48

SĂNĂTATE

ЗДОРОВЬЕ
HEALTH



49

SELECȚIONATĂ

СБОРНАЯ КОМАНДА
 NATIONAL TEAM



50

SPORT

СПОРТ
SPORT



51

SPORT DE MASĂ

МАССОВЫЙ СПОРТ
MASS SPORTS



52

STADION

СТАДИОН
STADIUM



53

START

СТАРТ
START



54

ȘTAFETĂ

ЭСТАФЕТА
RELAY RACE



55

TEREN SPORTIV

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
SPORTS TERRAIN



56

TRAGERE LA SORȚI

ЖЕРЕБЬЕВКА
DRAWING



57

TRICOU

ФУТБОЛКА
T-SHIRT



58

VOLEI

ВОЛЕЙБОЛ
VOLLEYBALL
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jambiere рейтузы pantaloons 36
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