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De 17 ani, de când lucrez 
alături de echipa SIR 
pentru și împreună cu 

persoanele cu  surdocecitate, am 
încercat să inspirăm o atitudine 
firească, pozitivă și realistă în jurul 
persoanelor cu surdocecitate. 
Foarte mulți oameni nu se simt 
confortabil când întâlnesc o 
persoană cu surdocecitate, nu din 
cauza dizabilității în sine, ci pentru 
că nu știu cum să se comporte 
atunci când sunt în prezența unei 
persoane cu această deficiență.  

Mă gândesc la domnul Vasile 
Adamescu, o persoană cu totul 
specială pentru mine, pe care o 
respect și îndrăgesc, alături de care 
am traversat mulți ani plini de 
speranță, încercări, provocări și 
câteodată neîmpliniri, dar și 
bucurii nespuse. Când? Atunci 
când aveam un mic succes la 
finalul demersurilor noastre 
nenumărate în a demonstra că 
persoana cu surdocecitate este 
exact ca orice altă persoană, ca 
tine, ca mine, ca noi. Toți avem 
aceleași aspirații, aceleași temeri, 
aceleași simțiri, trăiri și nevoi; toți 
avem vise și țintim spre diferite 
idealuri. 

Dorim să dedicăm primul număr al 
revistei “Sensabilitate” acestor 
oameni speciali, demni și poate de 
multe ori evoluând într-un con de 
umbră al societății. Sper că vor citi 
cu plăcere și interes revista, alături 
de familie, prieteni, dascăli. 

Cu siguranță vor găsi articole 
interesante, informații utile care, 
poate, vor aduce și răspunsuri la 
multe dintre întrebările încă 
neelucidate. Am dori ca interesul 
p e n t r u  a  d e s c o p e r i  l u m e a 

persoanelor cu surdocecitate, 
calitatea articolelor, diversitatea 
informațiilor să recomande această 
revistă. 

Există elemente particulare la un 
copil  cu surdocecitate, ele fiind 
rezultatul factorilor care fac din 
surdocecitate o dizabilitate unică. 
Norman Brown, un nume de 
referință în cadrul organizației 
Sense, spunea că “există elemente 
speciale pentru părinții unui copil 
cu surdocecitate: acestea sunt 
rezultatele unei  comunicări 
inhibate între copil și părintele 
său”. Sunt sigură că specialiștii 
care vor împărtăși în paginile 
acestei reviste modalitățile de 
comunicare  cu un copi l  cu 
surdocecitate vor găsi cititori 
atenți și interesați în rândul 
părinților.    

În ciuda celor mulți ani de la 
înființare, noi, cei de la Sense 
Internațional România, suntem, 
încă entuziaști, dornici să găsim 
noi modalități  pentru a înfrumu-
seța lumea celor din jurul nostru și 
mai ales a oamenilor dragi ca 
domnul Vasile Adamescu. 

Vă doresc spor la citit, clipe tihnite 
alături de o ceașcă de ceai verde, 
iar  revistei  numere care să 
trezească interes!

Editorial

Cristiana Salomie

Director 

Sense Internațional România

“Singura dizabilitate în viață este o atitudine negativă!” Scott Hamilton
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Numele meu este Vasile Adamescu și sunt persoană cu surdocecitate. 
La vârsta de doi ani, asupra mea s-a abătut o mare nenorocire: 
pierderea totală a auzului și văzului în urma unei meningoencefalite. 

Familia mea era plecată la câmp iar eu am rămas în grija unei mătuși. 
Nesupravegheat fiind, m-a surprins o ploaie rece de toamnă pe prispa casei. 
Am răcit strașnic. În câteva luni mi-am pierdut cele mai importante simțuri. Ai 
mei nu știau ce să facă cu mine. M-au tratat cu leacuri băbești, iar într-un tarziu 
m-au dus la medic, însă era prea târziu. 

Am rămas în întuneric și tăcere, având o  copilărie nefericită până la vârstă de 
11 ani când am fost adus la școală de nevăzători din Cluj. Aici, profesoara 
Florica Sandu, specializată în educarea copiilor cu deficiențe senzoriale, a 
început să lucreze cu mine, încercând imposibilul. Se știa pe atunci de celebra 
Helen Keller, o fată din America care a învins boala și, deși rămasă fără auz și 
vedere, a reușit să devină un om util societății. Urmând acest exemplu, 
profesoara mea m-a demutizat, m-a învățat printre altele să scriu, să citesc, să 
comunic cu cei din jur. Am reușit să-mi însușesc sistemul Block, scrierea cu 
litere de tipar în palmă, sistem ce-mi permite astăzi să interacționez cu oricine.  

Am urmat școala la Cluj, liceul, după care am dat admitere la facultaea de 
Psihopedagogie specială unde am fost încadrat ca student. După patru ani de 
studii, mi-am susținut lucrarea de diplomă cu temă: "Particularități ale 
perceperii realității în absența auzului și văzului" și am absolvit cu rezultate 
foarte bune, devenind prima persoană cu surdocecitate din România care a 
terminat o facultate, și printre puținele din lume. 

Vasile Adamescu

Membru Consiliu Director 

Sense Internațional România

Vasile Adamescu - Înfruntând viața
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Povești de succes



După acest succes urma să lucrez ca cercetător științific în cadrul Universității dar 
din păcate, în acel an, secția pe care o absolvisem avea să se desființeze. Am fost 
repartizat că profesor la o școală de nevăzători din Cluj, unde am lucrat timp de 27 
de ani, educând generații întregi de elevi cu surdocecitate și cecitate.  

De-a lungul anilor, am avut ocazia să particip la nenumărate conferințe în 
domeniul surdocecitatii și să-i cunosc pe cei mai mari specialiști. Am făcut multe 
schimburi de experiență și m-am împrietenit cu persoane diagnosticate cu 
surdocecitate. Am corespondat și încă mai corespondez cu aceștia.

De mulți ani mă implic în tot ceea ce înseamnă surdocecitate în țara noastră. 
Doresc mult binele acestor persoane, încerc să descopăr cât mai multe și prin 
exemplul meu de reușită să-i motivez să facă ceva cu viață lor. 

Am scris și o carte cu caracter autobiografic intitulată sugestiv "Înfruntând viața" 
și lucrez încă la redactarea mai multor volume.  

Sper că pe viitor acest domeniu să se bucure de cât mai multe realizări și în țara 
noastră, să existe multe centre de recuperare a copiilor cu surdocecitate, ateliere 
protejate în care ei să muncească. 

Sense Internațional România a realizat multe lucruri frumoase pentru noi și cu 
siguranță vor duce la bun sfârșit multe proiecte pe viitor.
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Știai că?

În România, conform estimărilor internaționale, sunt 9000 de persoane cu surdocecitate. 
3000 dintre acestea sunt copii.
* 0,04% din populație

O persoană cu surdocecitate are atât probleme de văz, cât și probleme de auz.

Surdocecitatea este o deficiență multisenzorială gravă, de cele mai multe ori asociată și cu alte 
tipuri de deficiențe.

Surdocecitatea generează dificultăţi majore în sfera comunicării, a accesului la informaţie, în 
orientare şi mobilitate.

COMUNICARE MOBILITATE ORIENTARE
ACCES LA 

INFORMAȚIE

Elevul Vasile Adamescu alături de 
profesoara lui, Florica Sandu



Ce se mai aude despre surditatea la copil în România?

n ultimul an atenția asupra problemelor de auz la copil a fost mai mare decât 

Îde obicei, de unde și speranțele noastre pentru un progres remarcabil al 
asistenței patologiei auditive în țara noastră. România are nevoie de 

clădirea unor structuri care să poată susțină efortul de a identifica surditatea în 
timp util, astfel încât intervențiile necesare să se poată realiza într-un interval 
optim pentru facilitarea dezvoltării copilului într-o manieră cât mai apropiată 
de a celor care nu au probleme de auz. Complexitatea acestor structuri face 
dificil procesul de dezvoltare a lor într-o țară în care, pentru o perioadă lungă 
de zeci de ani, subiectul surdității era doar pentru cei surzi.

Cred că o informare cât mai bună despre ce s-a făcut până acum, despre ce 
avem și ce nu avem, dar ne dorim, este binevenită în primul număr al unei 
reviste care se adresează deopotrivă pacienților, familiilor cu copii surzi și 
specialiștilor. Surditatea este o problemă medicală și socială care afectează 
toate națiunile lumii, aflându-se pe lista de priorități a Organizației Mondiale a 
Sănătății (www.who.int/pbd /deafness/en/). În țările Europei prevalența 
surdității este de aproape 9% în populația generală, ceea ce face din 
diagnosticul și tratamentul surdității o prioritate.

Dacă vorbim despre surditatea congenitală, se poate spune că aceasta este cea 
mai frecventă patologie a nou-născutului, cu o prevalență între 1-2 la 1000 de 
nou-născuți în România (în Iași 1,65 ‰). Totodată, un copil născut cu 
surditate profundă poate avea o evoluție normală în învățarea limbajului și 
achizițiile cognitive, cu condiția ca detectarea și diagnosticul surdității, 
urmate de intervențiile indicate, să se realizeze cât mai devreme, în primele 
luni de viață. Cu cât soluția vine mai târziu, cu atât șansele unor performanțe 
aproape de normalitate scad, iar eforturile pentru reabilitarea copilului cresc 
semnificativ. 

Se știe deja că eforturile financiare ale unei țări în vederea identificării 
cazurilor de surditate congenitală și a soluționării lor sunt semnificativ mai 
mici decât cheltuielile statului cu susținerea persoanelor cu surdo-mutitate. 
Dacă însă depășim latura financiară și privim spre cea a psihologiei 
individuale și de familie, trebuie să vedem că efortul de a lupta cu surditatea 
merită pe deplin, contribuind la normalizarea vieții pacientului și a familiei și 
mai ales la acordarea șanselor reale copilului cu hipoacuzie de a fi integrat 
într-un sistem educațional și academic care să îi confere drepturi.

Dr. Sebastian Cozma

Șef de Lucrări la Disciplina 

ORL, Universitatea de 

Medicină și Farmacie ”Grigore 

T. Popa” Iași

Coordonator Compartiment 

Audiologie și Vestibulogie - 

Spitalul Clinic de Recuperare 

Iași

Președinte al Societății 
Române de Audiologie și 
Patologie a Comunicării

Pagina specialistului

Structura complexă amintită mai sus 
trebuie să dețină verigi importante, care 
să contribuie fiecare, într-o manieră 
interactivă și interdisciplinară, la 
procesul de identificare și reabilitare a 
copiilor hipoacuzici: screening al 
hipoacuziei la nou-născuți, diagnostic 
precoce al surdității în unități specia-
l i z a t e ,  i n t e rven ț i e  med ica l ă  de 
specialitate timpurie (protezare auditivă 
sau implantare cohleară, după caz), 
intervenție timpurie educațională 
(educație auditivă și de comunicare), 
asistență familială ghidată de specialiști, 
integrare în unități de învățământ de 
masă, sau speciale (după caz, în funcție 
de performanțele fiecărui copil).

Deci, ce avem în România în prezent și ce 
ar trebui să facem pentru a ajunge la 
performanțele pe care ni le dorim?
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IDENTIFICAREA COPIILOR CU POSIBILE PROBLEME DE AUZ DE LA NAȘTERE 
PRIN SCREENING AUDITIV NEONATAL UNIVERSALI.

Importanța etapei: Această etapă este 
esențială pentru diagnosticul precoce și 
se realizează prin testarea auditivă prin 
metode rapide a fiecărui copil în primele 
zile după naștere, în maternități, fiind cel 
mai ieftin screening neonatal. Metoda 
cea mai simplă este testarea prin 
otoemisiuni acustice, neinvazivă, 
reproductibilă, repetabilă, dar care nu 
măsoară auzul, ci permite o triere în 
scopul selectării copiilor cu posibile 
probleme de auz. 

Sunt trimiși spre urmărire de specia-
litate în centrele de audiologie atât copiii 
care nu trec testul pe cel puțin o ureche, 
dar și copiii care, deși au trecut testele, 
prezintă factori de risc pentru apariția 
unor probleme de auz în următoarele luni 
și trebuie retestați.

Stadiul actual: În România există un 
program de screening auditiv neonatal, 
rămas la stadiul de ”pilot” vreme de peste 
10 ani. Programul include un număr de 
aproximativ 17 unități medicale din 
câteva orașe din țară în care s-a 
desfășurat testarea auzului la nou-
născuți, fără a exista un protocol comun 
național și fără a fi garantată în toate 
unitățile continui-tatea activității și 
intervenția după detectarea surdității. 

Dezvoltarea unor noi centre de screening 
auditiv a fost posibilă datorită 
contribuției unor asociații precum Sense 
Internațional România, dar și a unor 
colegi medici care, în afara sistemului 
existent, și-au dorit să realizeze 
screeningul în zonele unde își desfășoară 
activitatea.

Perspective: ne aflăm într-un moment în 
care, datorită înțelegerii de către 
Ministerul Sănătății atât a importanței 
acestui subiect, cât și a faptului că suntem 
într-o întârziere mare din punct de vedere 
al dezvoltării intervenției în relație cu 
statutul de țară europeană și cu 
posibilitățile de intervenție ale epocii 
actuale, s-au realizat deja primii pași 
pentru a avea din anul 2017 un program 
de screening auditiv neo-natal universal 
(în toate maternitățile din țară). 
Ministerul Sănătății a alocat fondurile 
necesare achiziției echipamentelor 
pentru maternități, aceasta fiind în curs 
de desfășurare.

DIAGNOSTICUL HIPOACUZIEI 
ÎN UNITĂȚI SPECIALIZATEII.

Importanța etapei: Diagnosticul 
surdității congenitale trebuie să se facă 
în primele 3- 5 luni de viață pentru a 
permite intervenția precoce, esențială 
în dezvoltarea copilului.

Stadiul actual: în România există 
foarte puține centre în care sunt 
spec ia l i ș t i  cu  exper i en ță  ș i 
echipamente care să permită 
examenul audiologic complex, în 
p r inc ipa l  cen t re le  medica le 
universitare (București, Iași, Cluj, 
Timișoara). 

Examenul audiologic este efectuat de 
med ic i  ORL spec ia l i za ț i  î n 
audiologie. Există și alte centre în care 
intervenția audiologică este în curs de 
dezvoltare. Trebuie să evidențiez 
faptul că în ultimii ani, în zonele unde 
există screening auditiv, vârsta de 
diagnostic a scăzut considerabil, 
apropiindu-se de cea ideală. În marea 
parte a țării însă acesta rămâne un 
deziderat.

Perspective: începerea screening-ului 
auditiv la scară națională ne obligă la 
dezvoltarea unor noi centre de 
diagnostic, cu o răspân-dire uniformă 
pe teritoriul României, astfel încât 
accesul pacienților să fie facilitat.
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INTERVENȚIA PRECOCE – ABILITAREA 
AUDITIVĂ PRIN PROTEZAREIII.

Importanța etapei: Surditatea congenitală nu se tratează medicamentos, astfel încât recomandarea poate fi de protezare 
auditivă convențională (hipoacuziile ușoare, medii, severe și unele dintre cele profunde), fie de protezare auditivă 
implantabilă (implant cohlear sau proteze cu ancorare osoasă, în funcție de situație). Protezarea convențională (clasică) se 
face în centre de protezare acreditate, iar implantarea auditivă se efectuează în clinici ORL cu compartimente specializate, 
acreditate. Dat fiind faptul că intervențiile se adresează copilului de vârstă sub 1 an, specialiștii trebuie să fie foarte bine 
pregătiți, iar rezultatele protezării trebuie să fie evaluate de medic cu competență/experiență în audiologie.

Stadiul actual: În România există acces la ambele tratamente. Casa Națională de Asigurări de Sănătate sprijină protezarea 
auditivă convențională bilaterală la copil prin compensare parțială. Programul Național de Implant Cohlear al Ministerului 
Sănătății oferă gratuit fiecărui copil implant cohlear sau proteze BAHA unilateral sau bilateral, în funcție de recomandarea 
medicală. Dacă în ceea ce privește implantul cohlear avem în țară destule centre de implant în acord cu numărul de copii ce 
trebuie tratați, nu același lucru se poate spune despre cabinetele de protezare auditivă, care sunt în număr mare, însă numărul 
celor cu specialiști licențiați în audiologie este destul de limitat. Cauza este lipsa învățământului de licență în audiologie în 
România, ultima secție fiind închisă în anul 2010. Evaluarea eficienței protezării de către medic este rareori posibilă din cauza 
lipsei infrastructurii în clinicile ORL, dar și a personalului specializat.

Perspective: În viitor trebuie găsite resurse pentru compensarea totală a costurilor protezării auditive bilaterale la copil. De 
asemenea se impune schimbarea procesoarelor implantelor cohleare la cel mult 6 ani, sau mai devreme dacă acestea nu mai 
pot fi reparate. Evaluarea corectă a protezării va fi posibilă numai după dezvoltarea unui număr suficient de centre de 
diagnostic audiologic. Este imperios necesară formarea de specialiști licențiați în audiologie, scop în care Societatea Română 
de Audiologie și Patologie a Comunicării militează pentru reînființarea secțiilor de audiologie și alinierea României la 
modelele educaționale de specialitate din Europa. Centrele de implant cohlear trebuie acreditate, dotările și structurile lor 
trebuie modernizate.

INTERVENȚIA PRECOCE – EDUCAȚIA AUDITIVĂ A COPILULUI 
ȘI ANTRENAREA FAMILIEIIV.

Importanța etapei: Acestă etapă este extrem de importantă, deoarece 
completează intervenția medicală și angajează copilul pe drumul achiziției 
verbale și cognitive cu ajutorul protezelor sau implantelor. Contribuția 
logopezilor este esențială prin începerea lucrului cu copilul în fază timpurie, de 
la câteva luni, antrenamentul auditiv începând prin joc. De asemenea părinții 
sunt consiliați cu privire la modul de comportament și interacțiune cu copilul la 
domiciliu, aceștia devenind parteneri responsabili în procesul educațional.

Stadiul actual: Este dificil de apreciat care este situația României în această 
privință, dar se poate spune că, deși există din ce în ce mai mulți specialiști 
implicați, sprijiniți și încurajați de asociații din domeniul surdității, sunt sigur 
insuficienți. Și în acest domeniu Sense Internațional România s-a remarcat prin 
sprijinirea dezvoltării câtorva unități de intervenție precoce în țara noastră, tot în 
orașele universitare (București, Timișoara, Oradea, Iași), adevărate centre pilot 
care vor fi bazele dezvoltării viitoare. Colaborarea cu părinții este deseori bună, 
însă este evidentă carența educației medicale și a aptitudinilor acestora în 
nepermis de multe cazuri, mulți chiar refuzând intervențiile.

Perspective: Este neapărat necesară continuarea organizării de cursuri de 
formare de specialiști pentru asistența copilului mic cu proteze sau implant, 
alături de sesiunile pentru pregătirea și orientarea familiilor în scopul unui 
parteneriat cu specialiștii. Avem nevoie de elaborarea unor strategii de lucru 
comune, unitare, dar și a unor protocoale de evaluare a rezultatelor fiecărui 
copil.
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INTEGRAREA ÎN INSTITUȚII 
EDUCAȚIONALE V.

Importanța etapei: După perioada de 
intervenție precoce, în funcție de 
performanțele sale, fiecare copil trebuie 
orientat către o unitate de învățământ. 
Desigur că dorința este de a integra în 
învățământ de masă toți copiii cu 
surdități reabilitați auditiv, însă acest 
lucru este puțin probabil. Vor exista 
întotdeauna unii copii care au nevoie de 
sprijin important sau de programe 
speciale care se regăsesc în cadrul 
școlilor speciale.

Stadiul actual: din experiența proprie 
pot spune că există foarte multe 
variabile, care alături de rețetele 
împământenite, nu duc întotdeauna la 
recomandarea ideală pentru fiecare 
copil. În România există comisii de 
specialitate pe lângă Inspectoratele 
Școlare Județene, care recomandă 
orientarea școlară în funcție de datele 
pe care le au. Din aceste comisii însă 
lipsesc specialiștii din domeniul 
medical în cauză, așa încât este 
discutabilă interpretarea datelor 
medicale de către aceste comisii.

Perspective: Integrarea copiilor cu 
surdități reabilitate în mediul preșcolar 
și școlar trebuie să țină cont de multe 
aspecte, nu numai de performanța 
copilului la un moment dat. Trebuie să 
existe o flexibilitate decizională pe care 
legislația să o permită.

Aș răspunde în final succint la întrebarea: 
”Ce se mai aude despre surditatea la 
copil în România?” Cred că evoluția din 
ultimii ani din țara noastră, ilustrată prin 
creș terea  fondur i lor  a locate  ș i 
dezvoltarea programelor destinate 
copilului cu surditate demonstrează 
atenția deosebită a Ministerului Sănătății 
și a CNAS pentru acest subiect de 
importanță strategică pentru sănătatea 
familiei și a societății. Sper că instituțiile 
statului, prin oamenii care le reprezintă, 
vor continua și în viitor să fie parteneri de 
încredere ai specialiștilor, ai familiilor în 
suferință și ai celor ce vor să contribuie la 
rezolvarea problemelor din acest 
domeniu de un deosebit interes.

Dr. Sebastian Cozma

Șef de Lucrări la Disciplina ORL, 

Universitatea de Medicină și Farmacie 

”Grigore T. Popa” Iași

Coordonator Compartiment Audiolo-

gie și Vestibulogie - Spitalul Clinic de 

Recuperare Iași

Președinte al Societății Române de 
Audiologie și Patologie a Comunicării

Programul de Intervenție Timpurie, implementat de Fundația Sense Internațional România în perioada 2007-2017, se 
adresează nou-născuților și copiilor mici cu deficiențe senzoriale din Bucuresti, Oradea, Timisoara și Iasi. Programul are 
scopul de a asigura nou-născuților și copiilor mici cu deficiențe de văz și/sau de auz șansa de a beneficia de diagnostic, 
reabilitare și intervenție timpurie, cu sprijinul unei echipe multidisciplinare formată din doctori, psihopedagogi, psihologi, 
precum și părinți.

Servicii oferite în Cadrul Centrelor de Sprijin în Intervenție Timpurie: 

ź Stimulare polisenzorială; 

ź Antrenament vizual funcțional; 

ź Educație perceptiv-auditivă; 

ź Logopedie; 

ź Kinetoterapie; 

ź Informare, sprijin și consiliere pentru părinți.

REZULTATE

ź 212 copii in centrele de sprijin în interventie timpurie,

ź 103.581 nou-născuți testați auditiv

ź 17.049 copii testați vizual

ź 424 părinți și alți membri ai familiei informați și consiliați

ź 25 specialiști în educație, sănătate și servicii sociale implicați în 

proiect

ź SIR a elaborat Raportul de cercetare privind intervenția timpurie la 

copilul cu deficiențe senzoriale multiple în România, 2007 – 2014 – 

Model de bună practică.

INTERVENȚIE TIMPURIE PENTRU NOU-NĂSCUȚII CU DEFICIENȚE SENZORIALE
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Intervenţia  timpurie  la copiii cu deficiențe senzoriale multiple 
/surdocecitate

D e fi c i e n ţ a  s e n z o r i a l ă 
multiplă afectează toate 
domeniile de dezvoltare, 

inclusiv interacţiunea timpurie  
p ă r i n t e - c o p i l ,  d e z v o l t a r e a  
emoţională şi socială, comunica-
rea, dezvoltarea  percepţiei, dezvol-
tarea cogni t ivă,  dezvol tarea 
motorie. Intervenţia timpurie la 
copiii cu deficienţă de auz şi 
deficienţe senzoriale multiple, cu 
vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani este o 
metoda de prevenire a dificultăţilor 
ce pot apărea în toate ariile de 
dezvoltare pe termen lung.

Proiectul  de Intervenție Timpurie 
realizat de Sense Internațional 
România  în parteneriat cu Centrul 
Școlar pentru Educație Inclusivă 
Constantin Pufan, Timișoara a 
început în martie 2010, cu 4 copii cu 
deficiențe senzoriale multiple 
/surdocecitate cu vârsta între  0 și 3 
ani. În prezent un număr de 51 copii 
precum și familiile lor beneficiază 
de sprijin.

S-au observat progrese mai mari la 
copiii care au fost incluși în 
program în primele luni de viața.  
Acest lucru a dus la îmbunătățirea  
interacțiunii părinte–copil și 
dezvoltarea deprinderilor de comu-
nicare ale copilului, dar și la 
dezvoltarea percepției și dezvoltare 
cognitivă. Copiii cu deficienţe 
senzoriale multiple/surdocecitate 
de vârstă mică au nevoie de 
securitatea persoanelor familiare, 
de aceea  stabilirea unei relaţii de 
încredere, securizantă cu copilul 
este primul pas în orice program de 
intervenţ ie .  În  l ipsa  aceste i 
securități, este posibil ca ei să 
devină confuzi, pasivi, stresaţi, 
închiși în sine.

Copiii cu deficienţe senzoriale 
multiple/surdocecitate de vârstă 
mică întâmpină dificultăţi în 
integrarea informaţiilor senzoriale. 
De exemplu, sunt copii care au 
restant vizual pe care îl pot utiliza 
eficient, au restant auditiv pe care îl 
pot utiliza eficient, dar nu sunt 

capabili să le utilizeze pe ambele în 
acelaşi timp. Unui astfel de copil i 
se poate întaâmpla să lase obiectul 
din mână pentru a putea asculta, sau 
să îşi întoarcă privirea de la un 
obiect  pentru a-l putea apuca. Până 
când un copil nu este conştient de 
propriul său corp, interpretează cu  
dificultate informaţiile despre 
poziţia şi mişcarea părţilor corpului 
său,  îi este teamă  când se mişcă în 
spa ţ iu ,  deoarece  î i  l ipseş te 
stabilitatea posturilor corporale. În 
aceasta situație este puţin probabil 
să poată învăţa şi interacţiona cu 
mediul.

Copiii pot fi în acelaşi timp 
hiperactivi la un anumit tip de 
senzaţie  şi sub-reactivi la alt tip de 
senzaţie ori pot să răspundă complet 
diferit la acelaşi tip de  stimul, în 
funcţie de moment şi context. Este 
necesar ca terapia de stimulare 
polisenzorială să se concentreze şi 
asupra  aces tor  probleme de 
integrare senzorială. Nu trebuie să 
presupunem că un mediu, în care 
copiii sunt înconjuraţi de o mulțime 
de stimuli, lumini, sunete, arome,va 
fi magic pentru ei. Stimuli din cei 
mai variaţi îi pot perturba, fie din 
cauza unei stimulări excesive, fie a 
unei stimulări insuficiente. 

Reușita unui program de  inter-
venţie timpurie depinde de toți 
membrii echipei de intervenție, de 
colaborarea care există între 
membri. Părinții trebuie implicați în 
toate etapele intervenției. Părinții au 
nevoie să dobândească  încredere în 
ei, să simtă că își  pot sprjini copiii 
în dezvoltare, chiar dacă această 
dezvoltare va avea un ”pattern” 
diferit, iar implicarea lor activă, 
informarea lor cu respect și 
sensibilitate este esențială. 

Gabriela Jianu

Psiholog 

Specialist intervenție timpurie

Formator național în domeniul 

surdocecității

Bune practici
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Teatrul experiențial

 A merge la teatru înseamnă distracţie, recreere şi 
plăcere. Copiii cu deficienţe senzoriale multiple nu 
prea au acces la asemenea forme de relaxare. În 

primul rând, datorită problemelor pe care le întâmpină în 
încercarea lor a ajunge la locul unde se ţine spectacolul. În al 
doilea rând, deoarece conţinutul pieselor prezentate pe 
scenă are un nivel prea abstract pentru ei, mai ales ritmul de 
schimbare a scenetelor. Aceşti copii au alte nevoi. Distracţia 
înseamnă altceva pentru ei. Au nevoie de  mai mult timp 
pentru a înţelege ceea ce se întâmplă, fiind nevoie de o altă 
abordare. Aceste nevoi au dus la formarea teatrului 
experienţial, ca o metodă alternativă de lucru, cu persoanele 
cu deficienţe severe şi multiple. 

Ideea de bază a teatrului experienţial se rezumă la faptul că, 
dacă ei nu pot merge la teatru, aducem noi teatrul la ei. 
Persoanele cu deficienţe senzoriale multiple au şi ele 
dreptul de a se bucura de frumuseţile teatrului şi acces la 
oportunităţile oferite de acesta. Metoda acestea a fost 
dezvoltată de specialiştii din Zewenbergen, un centru 
pentru persoanele cu diferite dizabilităţi.

Teatrul experienţial are ca punct de pornire spectacolul de 
teatru, în el regăsindu-se toate elementele caracteristice ale 
unei piese. Avem o poveste, un scurt scenariu, actori, 
decoruri, costume, muzică şi spectatori. Durata unei 
spectacol este de aproximativ 30-40 de minute. În acest 
timp spectatorilor le sunt oferite experienţe de relaxare, 
diferiţi stimuli pentru trezirea interesului şi a curiozităţii, 
stimulare polisenzorială şi nu în ultimul rând distracţie. În 
acest teatru actorii, adică profesorii, nu sunt pe scenă, ei 
întră în contact direct cu spectatorii. Copiii sunt spectatorii, 
aceştia luând parte în mod activ la desfăşurarea piesei, 
având totodată posibilitatea de a interacţiona cu actorii şi a 
avea contact social. 

Cuvântul cheie este DISTRACŢIA. Este o metodă 
alternativă de stimulare senzorială, în care cel mai 
important lucru este ca spectatorii, în cazul nostru copiii, să 
se simtă relaxați şi bine dispuși în acelaşi timp. Obiectivul 
principal este să le oferim plăcere şi distracţie pe toate 
durata spectacolului de teatru. 

Ne punem întrebarea, ce se întâmplă la un teatru 
experienţial? 

Răspunsul sună cam aşa. Avem un cadru general, de obicei o 
sală mai mare, unde copiii pot fi aşezaţi comod, pe saltele în 
semicerc şi rămâne spaţiu suficient pentru actori să 
relaţioneze cu aceştia. În timpul spectacolului în sală este 
semi întuneric, acest lucru fiind primul pas spre relaxarea 
copiilor/spectatorilor. Când toţi s-au aşezat comod, poate 
începe spectacolul. Actorii prezintă o scenetă, de regulă una 
simplă. Tema este aleasă în funcţie de nevoile spectatorilor, 
ceva legat de lucrurile pe care le-au învăţat (de exemplu: 
anotimpurile sau elementele naturii), orice care poate fi 
tradus în stimuli. 

Există un personaj principal care pleacă în călătorie, 
întâlnind în drumul său diferite persoane şi diferite situaţii, 
iar la sfârşit se întoarce acasă, povestea încheindu-se, de 
fiecare dată cu „happy-end”. Schimbarea scenetelor este 
marcată cu un semn, de obicei o linie melodică, care se 
repetă ori de câte ori personajul continuă călătoria. Această 
schimbare se numeşte tranziţie. Actorii sunt costumaţi. 
Aceste costume trebuie să fie simple, relevante pentru rolul 
pe care le joacă. Actorii îşi prezintă rolurile prin mimică, 
gestică, intonaţie şi timbru vocal. Spectatorii au parte de o 
„baie” de stimuli vizuali, auditivi, tactili, olfactivi şi uneori 
gustativi, oferita de către actori/profesori. Muzica este un 
element foarte important care ajută la realizarea 
obiectivelor propuse. Se poate folosi fie muzică 
instrumentală, fie muzică pe suport electronic (disc). Aleasă 
cu mare grijă, muzica poate să aibă efect de relaxare sau de 
activare, în funcţie de obiectivele propuse. La final, 
spectacolul se încheie cu o muzică veselă, ritmată. Actorii 
îşi iau la revedere de la spectatori, semn că spectacolul s-a 
terminat.Teatrul experienţial este o metodă foarte simplă, 
nu necesită echipament scump, ci doar creativitate şi spirit 
de joacă. Este benefic nu numai copiilor ci şi profesorilor. 

Prof. psihopedagog Boros Györgyi

Prof. kinetoterapeut Merţan Anturia

Fiecare moment, fiecare stimul descoperit în cadrul unei piese de teatru este un 
moment unic, niciodată trăit la fel, un cadou pe care copilul şi adultul îl deschid 
împreună, cu emoţie.
După prima reprezentaţie şi feedback-ul primit de la copii, ideile au început să curgă, 
atmosfera din grădiniţă s-a schimbat, miercurea a devenit ziua în care facem teatru (fie 
că pregătim materiale, ne documentăm, sau punem efectiv în scenă piesa). Aşa că 
ideea unui proiect de teatru experienţial pentru copiii cu deficienţe senzoriale a venit 
de la sine, deşi totul este încă într-o fază experimentală, efectele pozitive imediate pe 
care le-am observat asupra copiilor, ne fac să fim din ce în ce mai siguri că suntem pe 
drumul cel bun şi că teatrul experienţial este o formă alternativă de terapie extrem de 
benefică  şi necesară. 

Profesor psihopedagog MARA POTOP
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Aş putea descrie experienţa mea 
de părinte prin trei cuvinte: 
surprize şi dragoste necondiţi-

onată. 

Surprize pentru că s-au întâmplat atât 
de multe evenimente pe care nu cred ca 
m-aş fi aşteptat vreodată să le trăiesc şi 
dragoste necondiţionată deoarece asta 
m-a învăţat fiul meu să trăiesc.

Cei 2 ani şi 7 luni de când am intrat 
oficial în rolul de părinte au fost plini 
de intensitate, de emoţii puternice şi 
momente de excepţie. Au fost chiar 
wow, pentru că ni s-a dat să trăim ca 
părinţi o poveste cu totul şi cu totul 
aparte. Cred însă că fiecare părinte se 
poate lăuda în acest mod. 

Teodor este primul nostru copil, care 
ne-a făcut onoarea de a-i fi părinţi. 
Începutul a fost mai complicat, după 
două saptămâni petrecute la terapie 
intensivă, însă în momentul în care am 
păşit împreună în casă am simţit o 
bucurie care mi-a mângâiat inima de 
mamă. Eram convinsă că de acum totul 
va fi mult mai uşor pentru el, pentru 
noi, prin simplul fapt că suntem acasă. 
Atunci cele mai dragi cuvinte erau 
Teodor şi acasă. Îl priveam cum stătea 
în camera lui, pe care o amenajasem cu 
câteva săptămâni  înainte şi nu-mi 
venea să cred că îl pot lua în braţe în 
orice moment, că îi pot vorbi, cânta 
fără să fiu presată de ceva. Regimul de 
la terapia intensivă era foarte strict şi 
este de înţeles de ce era aşa, însă toată 
acea stricteţe precum şi diagnosticele 
pe  care fiul meu le-a primit atunci, m-
au afectat mult. Aşa că, atunci când am 
ajuns acasă cu Teodor eu şi sotul meu 
ne-am zis: indiferent de cum va evolua 
starea de sănătate a lui Teodor, atât 
timp cât este lângă noi, va fi bine.

Pe parcurs am mai experimentat 
momente asemănătoare, de la spital-
acasă, vizite la medici – acasă. Şi da, 
acea emoţie de a reveni acasă a rămas 
la fel de intensă. Aici ne-am creat 
propriul nostru univers, în care suntem 
noi înşine, fără teamă, frică, ci pur şi 
simplu voie bună, joacă, odihnă, 
despărţiri şi reîntâlniri aşteptate cu dor, 
fără diagnostice, boli genetice, 
malformaţii, etichete... Şi aşa uşor 
uşor, am început să-l cunoaştem pe 

Teodor, să-l descoperim, să învăţăm 
împreună cu el, să vedem ce-i place, ce 
îl face fericit. Am redescoperit lumea 
odată cu Teodor, să ne bucurăm de 
lucruri simple, de o plimbare, de un 
somn liniştit, de o  masă caldă, să ne 
jucăm, să ne hârjonim. De câte ori nu 
m-am minunat de Teodor, de zâmbetul 
lui, de somnul lui liniştit, de pacea care 
mi-o transmite când îl privesc.  Am 
nevoie să trăiesc aceste momente zi de 
zi cu el, pentru că altfel o altă realitate 
m-ar doborî. 

Dacă aş fi să mă raportez doar la 
diagnosticele lui Teo, vizitele la medici 
şi alţi specialişti, la modul în care 
doctorii îl privesc pe fiul nostru. 
Aceleaşi întrebări: aţi ştiut de sindrom 
când eraţi  însărcinată? îşi ţine capul? 
stă în funduleţ? Iar aici întrebările 
despre achiziţiile lui se termină şi 
urmează marea întrebare: cum veti 
planifica următoarele sarcini? Prin asta 
nu vreau să mă declar împotriva 
medicilor şi sistemului medical, nici pe 
departe, căci pentru îngrijirile lui Teo 
este necesară o echipă de medici din 
diverse specialităţi, ci vreau să 
subliniez relaţia care se creează între 
medic si noi ca pacienţi. Cu acest 
univers, da avem de luptat, pentru că 
indirect mesajul medicilor este că nu 
mai este nici o şansă de reabilitare 
pentru Teo. Nu este nici un bilet de 
ieşire din spital sau scrisoare medicală 
care să măsoare bucuria noastră de 
părinţi, dragostea care o purtăm pentru 
Teodor, dragostea care el ne-o 
transmite nouă prin fiecare gest. Toate 
aceste documente necesare, ar fi toxice 
pentru noi, dacă m-aş raporta DOAR la 
ele. Copilul nostru este cu mult mai 
mult! Asta mi-a adus linişte şi 
acceptarea sindromului genetic cu care 
el s-a născut. 

Centrul de intervenţie timpurie a fost 
ca o rază de soare pentru noi: un rai al 
copiilor...Fetele de la terapie ne-au 
ajutat în primul rând să îl vedem altfel 
pe copilul nostru: capabil, frumos, 
suprinzător, curios, atent, fotogenic... 
E minunat, acolo se creează o altă 
poveste, în care copilul meu este 
personajul principal!

Elena Potur

Mama lui Teo, băiețel care 

frecventează Centrul de 

Sprijin în Intervenție 

Timpurie din cadrul Liceului 

Tehnologic Special Vasile 

Pavelcu, Iași
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Vocea părinților

“Când l-am văzut prima 
d a t ă  p e  T e o d o r  î n 
maternitate, mi-a fost teamă 
că nu voi reuşi să îl iau nici 
măcar în braţe pentru că era 
atât de mic şi firav“ , îşi 
aminteşte tatăl lui cu emoţie. 
“Dar apoi, când a intrat în 
casa noastră, ceva minunat 
s-a întâmplat... s-a produs 
aproape instant o apropiere 
extraordinară. 
Sunt absolut fermecat de el 
şi tare mândru de tot ceea ce 
este.“ 
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Un nou început



Academica

Reprezentări şi atitudini sociale faţă de persoanele cu 
surdocecitate: implicaţii pentru o reconceptualizare 
culturală a dizabilităţii

Î
ntr-un comentariu inspirat de opera lui Michel Foucault, Henri Stiker (1997/1999) 
observa că nu există o istorie a gândirii în afara unei istorii a sistemelor de gândire, 
aşa cum nu există vorbire în afara sistemelor lingvistice ori spiritualitate în afara 

cadrelor spirituale preexistente. „Nu există dizabilitate, deficienţi, în afara unor 
construcţii sociale sau culturale precise; nu există atitudine faţă de dizabilitate în 
afara unor serii de referenţiale şi constructe societale”, îşi continua el argumentaţia 
(op. cit., p. 14), remarcând faptul că dizabilitatea nu a fost întotdeauna tratată în 
acelaşi fel de-a lungul timpului. Această precizare este esenţială atunci când încercăm 
să conturăm un tipar veridic care, pe de o parte, să conţină elemente specifice culturii 
persoanelor cu dizabilităţi, iar, pe de altă parte, să permită devoalarea limitelor sau a 
carenţelor ce stau în calea recunoaşterii depline a existenţei unei astfel de culturi. O 
tratare coerentă şi sistematică nu se poate face decât prin prisma unei paradigme 
oarecare; afirmarea unui model diferit implică tot adoptarea sau crearea unei alte 
paradigme, altminteri nu putem vorbi despre un demers ştiinţific articulat şi valid (cel 
puţin din punct de vedere logic formal). Ne aflăm în pragul unei schimbări de 
paradigmă (paradigm shift, conform expresiei consacrate de Thomas Kuhn în 1962) 
în ceea ce priveşte cultura dizabilităţii, cu tendinţe încă neclare referitoare la 
sancţionarea pozitivă sau negativă a acesteia.

Cultura poate fi înţeleasă ca un „pattern integrat al cunoaşterii, credinţei şi 
comportamentului uman, ce depinde de capacitatea de a învăţa şi de a transmite 
cunoştinţele generaţiilor următoare” (Merriam-Webster, 2017, para 5a). Acest 
pattern include un set de atitudini, valori, scopuri şi practici comune privind aspectele 
fundamentale ale vieţii, de la religie la politică, de la educaţie la muncă ori de la 
precepte etice la reguli de convieţuire socială. Orice descriere a culturii persoanelor 
cu dizabilităţi ar trebui să ia în considerare evidenţierea unui set de habitudini, valori 
şi credinţe comune, exprimarea (latentă sau manifestă) a apartenenţei la un grup 
anume de persoane cu dizabilităţi (surdocecitate, în cazul de faţă), declararea unei 
identităţi sociale cristalizate (nu neapărat doar în termeni de mândrie şi loialitate), 
existenţa unui sistem lingvistic propriu (a unei limbi, în principal), în fine, 
prezentarea unui corpus de producţii (materiale şi spirituale) caracteristic culturii 
respective (Buică, 2015). Raportându-ne la aceste criterii (minimale), identificarea 
unei culturi specifice persoanelor cu surdocecitate apare ca fiind cel puţin 
problematică.

Jamie Pope, fost director executiv al AADB (American Association of the Deaf-
Blind), identifica într-un articol din 2005 câteva trăsături definitorii ale comunităţii 
persoanelor cu surdocecitate: tact, comunicare, timp şi socializare. Tactul reprezintă 
trăsătura capitală (lifeblood) în ceea ce priveşte iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea 
interacţiunilor cu lumea fizică şi cea socială. Relaţiile de comunicare se desfăşoară 
curent în raport de unu la unu, mai rar în cadrul unor grupuri restrânse. Gestionarea 
timpului este necesară atât pentru receptarea şi înţelegerea optimă a comunicării, cât 
şi pentru gândirea şi formularea răspunsurilor. În fine, socializarea nu poate fi 
concepută în afara comunicării, a tactului şi a cadrului temporal adecvat. Ca aspecte 
particulare ale interacţiunii sociale, Pope (ea însăşi persoană cu surdocecitate) 
menţiona obişnuinţa de a pune întrebări personale imediat legate de provenienţa 
interlocutorului, locul său de muncă, gradul pierderilor de auz şi de vedere, şcoala 
urmată etc. Motivul este acela că persoanele cu surdocecitate doresc să găsească 
imediat asocieri cu interlocutorul (2005, p. 8). Pe de altă parte, Susannah Barnett 
(2013) nu identifica existenţa unei culturi a persoanelor cu surdocecitate în Marea 
Britanie, raportându-se la criterii tipice de definire a conceptului de cultură. 
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Abstract
This paper discusses issues related 
to social cognitions and attitudes 
toward people with deafblindness. 
Politically correct terms such as 
audism and ableism are also taken 
into account. The concept of 
Deafblind Culture is analyzed 
within the mainstream cultural 
framework, specific traits of 
deafblind interaction patterns 
being highlighted. There are no 
clear proofs of an existing 
Deafblind Culture, but promising 
perspectives are laid out for the 
near future.

Keywords: 
Deafblind culture, disability and 
society, ableism, audism.
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Problema fundamentală pe care autoarea o sesiza era legată 
de identificarea unei culturi „pure” a surdocecităţii la 
persoane cu deficienţă senzorială duală congenitală, mai 
ales că multe dintre acestea au şi alte dizabilităţi. Incidenţa 
foarte scăzută a cazurilor „exemplare” (gen Helen Keller), 
abilităţile şi ocaziile de comunicare limitate, influenţele 
exercitate de persoane „din afară” (intervenienţi, interpreţi, 
ghizi etc.) constituie impedimente în dezvoltarea unei 
culturi autentice a persoanelor cu surdocecitate (Barnett, 
2013). Intrând în detalii, realitatea este mult mai nuanţată şi, 
în consecinţă, rezistentă la nivelări categoriale. De 
exemplu, putem remarca două grupuri distincte în 
comunitatea şi aşa rarefiată a persoanelor cu deficienţe 
senzoriale multiple. Sunt persoane cu surdocecitate care 
provin din familii de surzi şi care se revendică drept membri 
ai comunităţii surzilor. Altele au trăit o bună parte ca 
nevăzători, iar, dintr-un motiv sau altul, şi-au pierdut auzul. 
În vreme ce persoanele nevăzătoare cu deficienţă de auz 
dobândită nu se mai încadrează în tiparele unui „nevăzător 
standard” (vanilla blind), cele surde care dezvoltă probleme 
de vedere continuă să se identifice cu modelul cultural al 
surzilor. Dacă nevăzătorii cu deficienţe de auz nu obişnuiesc 
să înveţe limbajul semnelor, nici cei surzi cu deficienţe de 
vedere nu recurg la modalităţi orale de comunicare. Cele 
două categorii de persoane cu surdocecitate dobândită se 
constituie în comunităţi aparte care evită să interacţioneze 
între ele (Miller, 2015). Acest clivaj atitudinal merită o 
analiză mai atentă, pentru a desluşi relaţia complexă şi 
ambiguă pe care persoanele cu dizabilităţi în general (cu 
deficienţe senzoriale multiple, în special) o au cu lumea 
obişnuită.

De obicei, priorităţile de pe agendele instituţiilor publice 
vin destul de rar în întâmpinarea nevoilor şi aspiraţiilor 
persoanelor cu dizabilităţi, aşa cum ne dovedeşte experienţa 
curentă. Atunci când totuşi acest lucru se întâmplă apar 
probleme legate de sustenabilitatea programelor, 
armonizarea legislativă şi, încă şi mai important, 
compatibilizarea cu alte servicii şi programe deja existente 
(e.g. corespondenţa dintre programele de educaţie 
vocaţională şi oportunităţile existente pe piaţa muncii). În 
condiţiile unui regim democratic fluid, structurile 
guvernamentale sunt mai degrabă reactive decât proactive, 
iar interesul imediat prevalează în faţa unei planificări de 
perspectivă. Atunci când un minister este mai degrabă 
preocupat să elimine „greaua moştenire” decât să creeze, să 
propună şi să promoveze un masterplan coerent şi atent 
corelat pe paliere şi sectoare de activitate şi responsabilitate, 
în afara ambiţiilor electorale şi a rivalităţilor politice şi 
economice, este greu de crezut că poate exista o evoluţie 
pozitivă veritabilă. Dincolo de aceste realităţi descurajante 
trebuie să remarcăm un adevăr fatidic, înscris în însăşi fibra 
societăţii democratice: dictatura majorităţii. Un regim auto-
intitulat democratic poate respecta aparenţele valorizării 
cetăţeanului agregat în grupuri de influenţă, categorii socio-

economice ori congregaţii etnice, religioase etc., ignorând 
în acelaşi timp cetăţeanul particular sau pe cel din grupuri şi 
comunităţi care nu sunt în măsură să negocieze de pe poziţii 
de forţă. Să nu uităm că şi regimul comunist („de tristă 
amintire”) se definea drept „democraţie populară”.

În aceste condiţii, într-un regim politic care se defineşte ca 
fiind democratic mai degrabă prin instituţii decât prin 
mentalităţi şi acte oficiale concrete este puţin probabil ca 
necesităţile şi dorinţele persoanelor cu dizabilităţi să aibă 
vreun impact asupra agendei curente, cu excepţia tranzitorie 
a perioadelor electorale. Negocierea de pe poziţii de forţă 
(e.g. mitinguri, greve, demonstraţii de stradă), de influenţă 
economică (e.g. cazul unor companii transnaţionale) sau 
pur şi simplu de expunere mediatică agresivă (prin 
campanii de persuasiune şi propagandă) nu intră în sfera 
posibilităţilor de acţiune politică şi socială a persoanelor cu 
dizabilităţi, indiferent dacă vorbim de reprezentare directă 
sau indirectă (prin organizaţii nonguvernamentale, de 
exemplu). Dintre toate, persoanele cu deficienţe senzoriale 
multiple sunt cel mai puţin capabile să se implice şi să se 
impună în arena publică, atât din cauza limitărilor severe 
din sfera cunoaşterii, comunicării şi, respectiv, a mobilităţii, 
cât şi din pricina incidenţei foarte scăzute a dizabilităţilor 
din această categorie. Exerciţiul toleranţei, al acceptării şi 
valorizării diversităţii, este specific democraţiilor 
consolidate, în ciuda derapajelor autoritariste, rasiste ori 
xenofobe manifestate ocazional.

Norma majorităţii a creat, printre altele, şi norma 
„normalităţii” (dacă ne este permis jocul de cuvinte). 
Modelul medical al dizabilităţii, centrat pe diagnoză şi 
terapie, este expresia cea mai limpede a acestei paradigme. 
Prin contrast, modelul social, promovat intens în anii '90, se 
dorea o reacţie paradigmatică exemplară la acesta, 
exagerările „puritaniste” mergând până la negarea unor 
evidenţe de natură biologică. Unul dintre simptomele 
acestui radicalism paradigmatic este, fără îndoială, 
proliferarea limbajului „corect politic” într-un domeniu 
fatalmente vulnerabil la judecăţi de valoare pripite şi 
etichetări. Această Newspeak sui-generis (de cea mai pură 
extracţie orwelliană) îşi propunea, facil dar agresiv, o 
revoluţie a reprezentărilor, convingerilor şi atitudinilor  
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sociale prin artificii lexicale adeseori penibile (v. Beard şi 
Cerf, 1992 pentru exemple savuroase). Menţionăm doar 
lansarea şi proliferarea termenului „nonhandicapat” ca 
substitut al celui de „normal” sau, ulterior, a sintagmei 
„altfel abilitat” în locul celei „cu dizabilităţi”. Nu negăm în 
niciun fel utilitatea unei reforme terminologice atunci când 
condiţiile o impun (a se vedea aici evoluţia de la concept la 
imprecaţie a unor cuvinte precum „cretin”, „arierat”, 
„retardat” ori „handicapat”), ba chiar susţinem importanţa 
delimitării persoanei de deficienţa pe care o are (i.e. 
construcţii de tipul „persoană cu surdocecitate”). 
Exagerările cu iz propagandistic sunt, însă, în opinia 
noastră, pur şi simplu neviabile, „aberaţii genetice” 
corectate sine ira et studio de limbajul viu, natural al unor 
persoane reale. Ele sunt eliminate precum un corp străin de 
„organismul lingvistic” şi supravieţuiesc doar în mediul 
artificial al documentelor oficiale şi al manifestelor 
diverselor grupuri de activişti sociali. Armistiţiul 
terminologic curent a promovat deicticul „tipic” pe post de 
substitut al „normalităţii”, fără a adăuga şi o definire 
satisfăcătoare a „tipicalităţii”.

Omiţând situaţiile extreme, o societate nu funcţionează 
separat de membrii săi, altfel spus, reprezentările şi 
atitudinile afirmate public sunt asumate personal de o bună 
parte a cetăţenilor care constituie, pe cale de consecinţă, 
lestul anonim ce stabilizează „corabia”. Mai mult, 
majoritatea oamenilor nici nu conştientizează măsura în 
care reprezentările, convingerile şi atitudinile lor sociale 
afectează viaţa persoanelor cu dizabilităţi. De pildă, a fost 
nevoie de Louis Braille pentru a convinge educatorii şi 
publicul, în general, că scrierea bazată pe puncte în relief 
este net superioară metodei palpării literelor decupate; de 
Laura Bridgman şi Helen Keller pentru a înţelege nevoile de 
cunoaştere şi comunicare ale persoanelor cu surdocecitate; 
de Temple Grandin pentru a găsi modalităţi eficiente de 
interacţiune şi instruire a copiilor cu sindrom Asperger; de 
nenumăraţi surzi anonimi care au creat, apărat şi perpetuat 
limbajul mimico-gestual. Această convingere cvasi-
generală că cei „normali” ştiu ce e mai bine pentru 
persoanele cu dizabilităţi (îndeosebi copii şi vârstnici), că 
perspectiva lor este singura corectă de vreme ce aceia cărora 
li se adresează sunt „bolnavi”, „fără discernământ” ori 
„irecupe-rabili” este endemică, afectând chiar persoane 
educate care, altminteri, se consideră foarte liberale. 

Fenomenul a căpătat amplitudini conflictuale îndeosebi în 
abordarea educaţională a copiilor surzi, menţionând aici 
doar rezistenţa împotriva oralismului şi refuzul implantării 

cohleare. Segregarea prin rejectare a ingerinţelor externe şi 
centrarea compensatorie pe setul de reprezentări, 
convingeri, atitudini şi valori ale grupului de apartenenţă 
este tipică pentru comunităţile autarhice. Acest mecanism 
social de apărare are drept scop prezervarea identităţii 
culturale a colectivităţii respective, având ca efect 
accentuarea identificării cu grupul aflat sub asediul culturii 
majoritare. Manifestările cele mai vizibile sunt întărirea (şi 
exprimarea deschisă a) sentimentelor de mândrie şi 
loialitate faţă de grupul de apartenenţă, etanşeizarea 
nucleului dur de relaţii interpersonale cu cei din anturaj şi 
rigidizarea grilelor interpretative selective (ce permit 
accesul exclusiv al informaţiilor care susţin, justifică şi 
completează sistemul personal de reprezentări, valori şi 
credinţe). Comunitatea surzilor (de la noi sau din alte părţi) 
nu face excepţie. „Imperialismului educaţional” al 
sistemului instituţional i s-a răspuns prin rezistenţă pasivă 
(folosirea mimico-gestualităţii în internate de către elevii 
şcolilor de surzi) ori activism social (în favoarea 
recunoaşterii identităţii lingvistice a surzilor şi a acordării 
dreptului la interpret) şi revoltă făţişă (exemplar fiind 
protestul din 1988 al studenţilor de la Universitatea 
Gallaudet care au cerut şi au obţinut ca preşedintele şcolii să 
fie surd; mişcarea Deaf President Now a întrerupt seria 
preşedinţilor auzitori, ce data încă de pe vremea lui 
Abraham Lincoln, următorii trei fiind, până astăzi, surzi; 
apud Anderson, 2013). Miller (2015) relata obiceiul unor 
elevi ai şcolilor de surzi din S.U.A., în epoca de maximă 
înflorire a oralismului, de a-şi arunca protezele auditive la 
sfârşitul ceremoniei de absolvire ca gest de independenţă şi 
afirmare identitară. 

Toate acestea au dus în timp la coagularea şi definirea unei 
culturi a surzilor (Deaf culture), proces pe care l-am analizat 
în detaliu în altă parte (v. Buică, 2010). Una din consecinţele 
în plan lexical a fost apariţia termenului „audism”. Conform 
creatorului său, audismul denumeşte acea concepţie care 
afirmă superioritatea cuiva „bazată pe abilitatea de a auzi ori 
de a se comporta în maniera unei persoane auzitoare” 
(Humphries, 1977, p. 12). Termenul a fost popularizat 
cincisprezece ani mai târziu de Harlan Lane (1992) şi de 
atunci a făcut carieră.

Concomitent, un alt cuvânt, cu o acoperire semantică mult 
mai largă, a dobândit notorietate. Termenul „ableism”, 
definit ca „prejudecată favorizându-i pe cei valizi (able-
bodied)” sau chiar „opresiune sistematică a celor cu 
dizabilităţi” a apărut prima oară într-o publicaţie din 1981 
(Hughes, 2010, p. 196). De atunci a căpătat noi valenţe şi 
uzanţe, devenind un marker al discriminării. Ableismul 
reprezintă „devalorizarea dizabilităţii” ce „conduce la 
atitudini societale care susţin în mod necritic că este mai 
bine pentru un copil să meargă decât să se rostogolească, să 
vorbească decât să se exprime prin semne, să citească text 
tipărit decât imprimat în Braille, să spună cuvintele pe litere 
în mod indepen-dent decât să folosească un ghid ortografic 
(spell-check) şi să-şi petreacă timpul liber cu copii fără 
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dizabilităţi ca reacţie de opoziţie faţă de alţi copii 
dizabilităţi” (Hehir, 2002). „Corectitudinea politică” se 
exprimă aici în toată splendoarea sa.

Nimic din toate acestea nu se întâmplă (încă) în comunitatea 
restrânsă, dar extrem de dispersată a persoanelor cu 
surdocecitate, deşi am văzut mai sus o serie de discrepanţe 
între cei cu surdocecitate congenitală şi cei cu deficienţă 
senzorială duală dobândită. Dincolo de aceste aspecte, sunt 
alte câteva particularităţi care trebuie luate în calcul.

Întâi, surdocecitatea nu este „doar o altă dizabilitate” 
(Buică, 2015). Asocierea deficienţei de auz cu cea de vedere 
nu este sumativă, ci multiplicativă. Personalităţi complexe, 
profunde, multilaterale ca Helen Keller, Aleksandr 
Suvorov, Vasile Adamescu ori Haben Girma sunt rarităţi 
într-o lume a rarităţilor, aspirând la statutul de persoană, nu 
la cel de persoană cu surdocecitate în mod expres. Atât cât 
am putut constata, demersul lor nu este orientat spre 
segregare şi glorificare a excepţionalităţii, ci, dimpotrivă, 
către valorizarea diversităţii şi afirmarea condiţiei umane a 
priori, dincolo de deosebiri, limite sau talente. Destinele lor 
personale devin, prin cărţi, interviuri, conferinţe, lecţii de 
cetăţenie şi implicare socială. Nu sunt mulţi copii cu 
surdocecitate congenitală (sau dobândită în copilăria 
timpurie) care să atingă aceste niveluri de maturizare 
psihoindividuală şi psihosocială. Majoritatea au dizabilităţi 
asociate, probleme de sănătate majore (consecinţe 
frecvente ale etiologiilor de tip sindromal), dificultăţi 
pregnante şi persistente de operare mintală.

În al doilea rând, copilul cu surdocecitate nu se naşte şi nu 
creşte într-o familie cu surdocecitate. Sunt cazuri (pe care 
le-am discutat mai sus) în care persoana iniţial deficientă de 
vedere sau de auz suferă o afectare masivă a celuilalt simţ la 
distanţă. În aceste situaţii, conduita firească este cea de 
raportare la comunitatea de provenienţă (nevăzătoare, 
respectiv neauzitoare). În lipsa unei zestre de cunoştinţe, 
credinţe, valori şi obiceiuri cultural specifice, copilul nu 
asimilează şi nu interiorizează o cultură a surdocecităţii.

Nu trebuie să neglijăm impactul continuu şi energic al 
anturajului asupra dezvoltării personale a copilului. 
Datorită limitărilor severe impuse de dubla deficienţă 
senzorială, întreg universul experienţial al copilului este 
structurat, guvernat şi intermediat de anturaj (părinţi, 
intervenienţi, personal medical). Neajutorarea învăţată 
(learned helplessness) devine omniprezentă în absenţa unei 
strategii deliberate de transfer a responsabilităţilor şi 
încurajare a autonomiei. La vârsta la care tânărul cu 
surdocecitate devine capabil să-şi exprime propriile opţiuni 
culturale, el (sau ea) a trăit mare parte a perioadei de formare 
imersat în cultura societăţii uzuale. La cele menţionate deja 
trebuie să adăugăm şi lipsa de interes şi de răbdare a 
populaţiei obişnuite faţă de nevoile şi dorinţele persoanelor 
cu deficienţă senzorială multiplă.

În cele mai multe cazuri, interacţiunile cu alte persoane cu 
surdocecitate sunt sporadice şi inconsistente, rezumate la 
schimburi de informaţii de natură biografică, fără pretenţii 
hermeneutice. Lipsa contextului conversaţional, diferenţe 
de sistem sau stil de comunicare, efortul de înţelegere 
depus, perturbările intervenite etc. se repercutează asupra 
calităţii interacţiunii, generând oboseală şi frustrare. Atât 
cantitativ, cât şi calitativ interacţiunile dintre persoanele cu 
surdocecitate sunt reduse la strictul necesar, comprimate 
semantic şi sintactic, scurte ca durată şi fragmentate ca 
discurs.

Autonomia scăzută a persoanelor cu surdocecitate în ceea 
ce priveşte deplasările diminuează drastic posibilităţile 
acestora de a iniţia, întreţine şi dezvolta relaţii cu alte 
persoane asemeni lor. În rarele situaţii în care mai multe 
persoane cu deficienţe senzoriale multiple locuiesc în zone 
relativ apropiate, deplasarea (la domiciliile acestora sau 
într-o locaţie destinată reuniunilor de tip club, asociaţie) 
depinde în bună măsură de disponibilitatea însoţitorului, de 
mijloacele de transport accesibilizate sau de starea 
infrastructurii rutiere, fără a mai pune în ecuaţie factori 
conjuncturali precum starea vremii.

Nu în ultimul rând, informatizarea accelerată a societăţii a 
generat o serie de efecte perverse, greu de anticipat şi, acum, 
dificil de contracarat. Multe dintre tehnologiile IT, cele mai 
multe site-uri oficiale şi marea majoritate a site-urilor 
comerciale sunt inaccesibile într-o anumită măsură 
persoanelor cu surdocecitate. Pe măsură ce tot mai mult 
informaţia şi serviciile sunt transferate în mediul virtual iar 
conţinutul accesibil exclusiv online devine tot mai 
consistent, dificultăţile de acces se înmulţesc şi se 
agravează. Nu este deci de mirare că „aceste bariere 
electronice ameninţă să reducă drastic prezenţa socială şi 
incluziunea persoanelor cu dizabilităţi” (Jaeger şi Bowman, 
2005, p. 124).

Vedem, aşadar, tot atâtea cauze pentru care o cultură 
veritabilă a surdocecităţii încă nu există. În acelaşi timp nu 
putem omite premisele unei emergenţe ulterioare, într-un 
viitor nu prea îndepărtat. În opinia noastră, patru sunt 
factorii care vor amorsa şi facilita o astfel de evoluţie.

Tehnologia, dincolo de observaţiile critice precedente, va fi 
principalul atu al persoanelor cu surdocecitate într-un 
demers consistent de afirmare a unei culturi proprii. Noile 
echipamente şi programe permit, într-o măsură din ce în ce 
mai mare, atât creşterea gradului de compatibilitate şi 
versatilitate, cât mai ales depăşirea barierelor de 
comunicare create de necunoaşterea limbajelor agreate de 
cei cu deficienţă senzorială duală. Dispozitive precum 
display-urile Braille wireless, ecranele tactile în Braille, 
telefoanele mobile cu conversie automată din Braille în text 
obişnuit şi invers sunt deja comercializate pe site-urile 
firmelor specializate (e adevărat, încă nu la preţuri 
accesibile).
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Expandarea reţelelor sociale o dată cu scăderea costurilor 
de acces la internet şi telefonie mobilă comprimă distanţele 
fizice şi diminuează barierele lingvistice, sociale şi 
psihologice. În ţările occidentale, dar şi în cele înalt 
industrializate din Orientul îndepărtat, în Australia şi Noua 
Zeelandă, tinerii cu surdocecitate interacţionează pe 
internet, se exprimă pe bloguri şi pagini personale, 
conversează cu specialişti, comercianţi sau furnizori de 
servicii, se informează din surse alese de ei înşişi şi postează 
conţinuturi din ce în ce mai variate ca tematică şi substanţă. 
Agregatoarele specializate de pe internet vin în ajutorul 
persoanelor cu deficienţă senzorială multiplă, economisind 
efort şi timp de căutare.

Coagularea şi dezvoltarea unei culturi veritabile a 
persoanelor cu surdocecitate necesită locaţii în care acestea 
să se poată întâlni şi interacţiona. Aşa cum şcolile şi 
cluburile sunt esenţiale pentru menţinerea unei culturi a 
surzilor, la fel este cazul şi în ceea ce-i priveşte pe cei cu 
deficienţă senzorială multiplă (Pope, 2005). În ţările 
dezvoltate din punct de vedere economic şi social, serviciile 
publice oferite persoanelor cu dublă deficienţă senzorială 
oferă uzual astfel de oportunităţi, alături de manifestări 
artistice şi sportive, excursii în grup, vizite tematice, 
programe vocaţionale dedicate. Tot aici trebuie să 
menţionăm existenţa diverselor chat-room-uri care 
funcţionează ca locaţii virtuale de întâlnire, discuţii şi 
schimburi de informaţii şi opinii.

Existenţa unei societăţi incluzive autentice, susţinută şi 
alimentată de reprezentări şi atitudini sociale ce valorizează 
pozitiv existenţa persoanelor cu dizabilităţi, în general, şi a 
celor cu surdocecitate, în particular, care creează 
oportunităţi de exprimare şi convieţuire nediscriminatorii şi 
care oferă produse şi servicii accesibile tuturor este 
indispensabilă. Emergenţa unei culturi genuine a 
surdocecităţii va fi, credem noi, un indicator extrem de 
sensibil al nivelului de rafinament al unei societăţi. „Măsura 
unei civilizaţii constă în modul în care îşi tratează cei mai 
slabi membri” este o maximă care, deşi este eronat atribuită 
lui Gandhi, nu îşi pierde prin aceasta cu nimic din adevăr. 
De aceea, putem parafraza afirmând că modul în care 
contribuim la naşterea şi înflorirea unei culturi a 
surdocecităţii reflectă modul în care tratăm pe oricare 
cetăţean al societăţii, indiferent de vulnera-bilităţile şi 
nevoile sale. Gradul de civilizaţie nu se măsoară doar în 
performanţe de natură economică, politică sau militară; acte 
spontane şi dezinteresate de respect şi preţuire faţă de cei 
aflaţi în situaţii de viaţă extreme denotă în fond mutaţii 
morale profunde ale mentalului colectiv.

Dr. Cristian Buică-Belciu, Universitatea din București, 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației
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Interviu

Amalia Fodor

Director
Fundația Orange

Pentru acest prim număr al Revistei Sensabilitate, am stat de vorbă cu doamna 
Amalia Fodor, Director al Fundației Orange, care a avut amabilitatea să ne 
răspundă la câteva întrebări.

SENSABILITATE: Cum a început povestea Fundației Orange 
România?

Amalia Fodor: Fundația Orange are ca strategie implicarea în acțiuni de 
filantropie în toate țările unde Orange își desfășoară activitatea. În România 
fundația a fost înființată în anul 2012 și este o organizație non-guvernamentală 
ce a preluat activitățile de filantropie pe care Orange le desfășura pe piața 
locală încă de la sfârșitul anilor '90.  

Fundația Orange își propune ca prin proiectele derulate în România să aducă o 
contribuție importantă la îmbunătățirea vieții persoanelor defavorizate, le 
ajută să se integreze în societate și le oferă oportunitatea unei vieți mai bune. 
Ȋmpreună cu instituții și organizații non-guvernamentale specializate, 
Fundația Orange dezvoltă proiecte de educație, cultură, sănătate și integrare 
socială în beneficiul acestora. 

SENSABILITATE: Care sunt principalele direcții ale Fundației Orange?

Amalia Fodor: De la înființare, din 2012, misiunea Fundației Orange a fost 
implicarea în comunitate prin proiecte filantropice care să aducă schimbări în 
viața persoanelor defavorizate. Până în acest an, proiectele de sponsorizare ale 
Fundației s-au adresat persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz. Prin 
programul „Lumea prin Culoare și Sunet", Fundația Orange oferă finanțare în 
valoare de câteva sute de mii de euro anual organizațiilor nonprofit pentru 
proiecte de educație, sănătate și cultură în beneficiul acestor persoane. 

O a două direcție pe care dorim să ne concentrăm este educația digitală și în 
acest sens am început anul trecut un proiect pilot în zece școli din mediul rural 
prin care susținem învățarea prin metode digitale interactive a matematicii și 
TIC-ului pentru elevii claselor 5-8. Datorită rezultatelor preliminare care au 
fost pozitive ne dorim să extindem proiectul Digitaliada anul acesta.  

De asemenea, pentru a stimula implicare angajaților în acțiuni de filantropie, 
Fundația Orange derulează programul Susține un ONG!, ce oferă prin 
concurs, finanțare proiectelor filantropice propuse de angajați ai Orange 
Romȃnia. Ȋn cadrul acestui program, orice angajat poate propune un proiect 
filantropic în folosul comunitătii, realizat ȋn parteneriat cu o organizație 
nonprofit.  
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SENSABILITATE: Ați adus lumină și sunet în viața multor persoane cu deficiențe de văz și/sau auz. Cum s-a schimbat 
viața acestor persoane în ultimii ani, de când Fundația Orange s-a implicat în acest domeniu?

Amalia Fodor: Programul „Lumea prin Culoare și Sunet” a produs schimbări semnificative în viața celor peste  400.000 de 
beneficiari. Fie că vorbim de integrare pe piața muncii, accesibilizare a unor instituții publice sau dezvoltarea unor servicii 
până acum inaccesibile în România, fiecare activitate a contribuit la îmbunătățirea vieții persoanelor cu deficiențe senzoriale 
sau cu alte deficiențe cauzate de acestea.  

SENSABILITATE: Povestiți-ne despre colaborarea cu Fundația Sense Internațional România

Amalia Fodor: Integrarea socială și profesională a persoanelor cu surdocecitate este o 

provocare peste tot în lume, această dublă deficiență ridicând probleme mari. 

În România, reprezintă o problemă reală generată de lipsa de resurse adaptate 

nevoilor lor și de numărul limitat de opțiuni educaționale și profesionale 

corespunzătoare.   

Sense Internațional România este prima fundație din România care a 

îndrăznit să abordeze problema persoanelor cu surdocecitate. 

Am fost impresionați încă de la primul proiect al Fundației Sense 

Internațional România, pe care l-am finanțat în 2012, primul nostru an 

de activitate, de curajul de a face proiecte pentru persoanele cu 

dublă deficiență. Cu sprijinul financiar al Fundației Orange, Sense 

Internațional România a dezvoltat 8 centre vocaționale, ateliere-pilot unde 

tinerii cu surdocecitate (combinație de deficiente de văz și de auz) și deficiențe 

senzoriale multiple pot învăța tainele unei meserii, fiind sprijiniți de profesori 

instruiți de SIR în domeniul surdocecității, în scopul integrării sociale și a încadrării elevilor pe piața muncii. 

Ȋn total, în cadrul celor opt centre vocaționale, studiază 173 elevi. 

Pentru înființarea atelierelor vocaționale și susținerea persoanelor cu surdocecitate, Sense Internațional România alături de 
Fundația Orange au investit în total 1.318.070 lei.

Suntem bucuroși că putem să susținem și proiectul Sensabilitate.ro și sperăm să devină o platformă de comunicare și o sursă de 
informații relevante și de actualitate în domeniul surdocecității pentru persoanele cu surdocecitate, familiile acestora și tuturor 
celor care oferă servicii pentru aceștia.

Arad 
Tipografie

Timișoara 
Tipografie

Focșani
Tipografie

Buzău 
Tipografie

București 
Tipografie

Galați 
Seră

Iași 
Laborator
marțipan

Craiova  
Tipografie
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Bine ai venit în lumea Sensabilitate.ro! 

Ne dorim ca acest site să devină locul de întâlnire al persoanelor cu surdocecitate din 
România, al părinților și familiilor copiilor cu surdocecitate, al specialiștilor care 
lucrează în domeniu, profesori, psihopedagogi, psihologi, educatori, asistenți 
sociali, medici, asistenți medicali, kinetoterapeuți etc. Proiectul este câștigător al 
unei finanțări din partea Fundației Orange în cadrul programului Lumea prin culoare 
și sunet, ediția 2016.

Noi, Sense Internațional România, am încercat să facem www.sensabilitate.ro cât de 
accesibil posibil persoanelor cu surdocecitate și vizitatorilor care au o deficiență 
senzorială sau deficiențe senzoriale multiple.

Sense Internațional România este singura organizație din România care lucrează, 
încă din 2001, în beneficiul persoanelor cu surdocecitate. 

Viziunea SIR este o lume în care toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate pot deveni 
membri activi ai societăţii. Misiunea Sense Internaţional România este de a lucra în 
parteneriat cu persoanele cu surdocecitate, familiile acestora, personalul de îngrijire 
şi specialişti, pentru a avea certitudinea că toţi aceştia au acces la consiliere, 
oportunităţi şi sprijin.

Etelka Czondi

Coordonator programe și 

comunicare

Sense Internațional România

Despre

Această secțiune oferă informații despre proiectul Sensabilitate, despre Fundația Sense Internațional 
România, inițiatorul acestui proiect, precum și despre Fundația Orange, finanțatorul proiectului.

Pagina intitulată Surdocecitatea cuprinde informații privind această deficiență senzorială complexă. Astfel, 
veți găsi informații privind tipurile și cauzele surdocecității, precum și o trecere în revistă a ceea ce 
înseamnă comunicarea la persoanele cu surdocecitate, fie ea congenitală sau dobândită, inclusiv metodele de 
comunicare întâlnite la persoanele cu surdocecitate.

Surdocecitatea

Harta

Harta vă oferă posibilitatea de a găsi serviciile sau specialiștii de care ai nevoie, în funcție de județul în care 
vă aflați. Astfel, puteți utiliza primul filtru de căutare, care oferă informații cu privire la tipurile de servicii 
existente în domeniul surdocecității la acest moment: intervenție timpurie, educație, servicii vocaționale, 
servicii sociale. Al doilea filtru vă dă posibilitatea să căutați cel mai apropiat specialist: psiholog, specialist 
intervenție timpurie, asistent social, psihopedagog, kinetoterapeut, oftalmolog, audiolog, neonatolog. Harta 
va fi actualizată permanent. Dacă doriți să vă apară datele de contact pe hartă, vă rugăm să ne transmiteți un e-
mail la: contact@sensabilitate.ro
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Acasă Despre Surdocecitatea Harta Biblioteca Cursuri Blog Forum Contact

Mărime text A A A Scheme culori S SSS S DOAR TEXT

Paginile sunt gândite astfel încât să îndeplinească o serie de condiții privind accesibilitatea. Acestea sunt:

Mările text - Puteți mări textul afișat pe ecran, puteți face asta folosind cele două trepte de mărire aflate în colțul stânga-sus.

Culori - Acest site poate fi vizualizat în forma sa standard, sau utilizând una din cele 4 scheme de culori diferite, în funcție de 
tipul de problemă de vedere (alb pe negru, albastru, negru pe alb, negru pe galben).

Doar text - Opțiunea Doar text elimină elemenele grafice și este utilă persoanelor cu deficiență de vedere care folosesc 
dispozitive de citire a ecranului.

Materiale - În măsura în care este posibil, materialele existente pe acest site la categoria Biblioteca, Revistă,  respectiv 
Cursuri, pot fi descărcate atât în format PDF cât și în format Word, astfel încât utilizatorii cu probleme de vedere să poată citi 
conținutul cu ajutorul dispozitivelor de citire a ecranului.

Materialele video și/sau audio sunt fie subtitrate, fie însoțite de un material Word care redă conținutul clipurilor, pentru a veni 
în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz.

Dacă aveți întrebări legate de acest site, nu ezitați să ne scrieți la contact@sensabilitate.ro
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Cursuri

Secțiunea Cursuri este dedicată tuturor celor care se află la început de drum sau celor care au deja o experiență 
considerabilă în lucrul cu copiii cu surdocecitate, specialiștilor din domeniul social, precum și altor persoane care 
doresc să afle mai multe despre acest domeniu, cursuri extrem de utile în a înțelege surdocecitatea și implicațiile ei.

Momentan, la această secțiune găsești două cursuri: curs de formare inițială și curs de specializare în domeniul 
surdocecității.

Curs de formare inițială Curs de specializare

În secțiunea Blog vom publica în mod constant articole, interviuri și noutăți din domeniu, iar pe Forum vă așteptăm în număr 
cât mai mare pentru a schimba păreri, impresii, a pune întrebări sau a răspunde celor care au întrebări.

Biblioteca

Aici veți găsi toate informațiile și materialele pe care Sense Internațional România le-a dezvoltat sau tradus de-a 
lungul celor peste 15 ani de activitate. Astfel, vei avea acces la Biblioteca noastră, articole și documente, chiar 
cărți, pe care dorim să le facem disponibile gratuit. Tot aici veți putea citi Revista Sensabilitate, singura revistă din 
România în domeniul surdocecității și a deficienței senzoriale multiple.
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Despre Sense Internațional România

Sense International Romania (SIR) s-a înființat ca organizație non-
guvernamenatală românească în anul 2001. 

Timp de peste 16 ani au fost implementate numeroase proiecte și programe – toate 
pentru a sprijini statul roman să ofere servicii de calitate persoanelor cu 
surdocecitate – în special copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale 
multiple.

Viziunea SIR este o lume în care toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate pot deveni 
membri activi ai societăţii.

Misiunea SIR este de a lucra în parteneriat cu persoanele cu surdocecitate, 
familiile acestora, personalul de îngrijire şi specialişti, pentru a avea certitudinea 
că toţi aceştia au acces la consiliere, oportunităţi şi sprijin.

Lucrând în parteneriat cu Ministerul Educației, inspectorate școlare și școli 
speciale pentru copii cu deficiențe de vedere sau de auz, autorități locale, direcții 
pentru protecția copilului și maternități, SIR a dezvoltat programe în patru direcții 
strategice  majore:
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103.581
nou-născuți 

testați auditiv

17.049
copii mici 

testați vizual 212
nou-născuți cu 
surdocecitate

sprijiniți în
centre

173
tineri cu 

surdocecitate
învață o
meserie

200
profesori 
instruiți în

surdocecitate

4
centre de 

sprijin
în intervenție

timpurie

2
legi pentru copiii 
cu surdocecitate

aprobate de
Ministerul 
Educației

15
școli speciale

sprijinite

500
copii cu 

surdocecitate
sprijiniți în

școli

8
ateliere

vocaționale

intervenție 
timpurie

educație
adecvată

servicii 
vocaționale

promovarea
drepturilor

10
traineri

naționali în
surdocecitate

Toate aceste proiecte au făcut ca SIR să fie singura organizație din România ce lucrează în beneficiul persoanelor cu 
surdocecitate devenind, în timp, resursa cheie în acest domeniu.

Mai multe informații despre Sense Internațional România găsiți pe www.surdocecitate.ro   
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