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Mulțumiri
Această broșură reprezintă a doua ediție a unui material informativ ce a 

apărut prima dată în 2015. Prima ediție nu ar fi fost posibilă fără extrem de 

valoroasa experiență și cunoaștere a domeniului surdocecității din cadrul 

Centrului de Resurse și Educație Signo, precum și la Signo Vivo în Norvegia. 

Anette Bolkesjoe Brandt, Marit Brubakken, Reidun Franzen Bjartvik și 

Haakon Lie și-au asumat provocarea uriașă de a dezvolta conținutul 

tehnic al primei ediții împreună cu Sr. Emma Kulombe de la Centrul pentru 

Surdocecitate Chisombezi și cu Kenneth Verngaard de la Departamentul 

pentru Dezvoltare Internațională al Fundației Signo.

Broșura a fost lansată în Malawi în octombrie 2015 și a fost și este utilizată 

intensiv de către profesorii competenți de la Centrul pentru Surdocecitate 

Chisombezi. Bazată pe experiența profesorilor, broșura a fost revizuită și 

dorim să mulțumim și să ne exprimăm recunoștința  pe această cale 

profesorilor care au dedicat timp și efort venind cu sugestii și contribuții la 

realizarea conținutului broșurii.

Solvi Aspen Solvang a realizat ilustrațiile broșurii, îi mulțumim și îi suntem 

recunoscători pentru efortul depus în dezvoltarea ilustrațiilor incluse în 

carte, dar și pentru acele câteva ilustrații ce nu au fost incluse.

Dorim de asemenea să ne manifestăm recunoștința Guvernului Norvegiei 

care, prin intermediul Norad și al Alianței Atlas, au finanțat realizarea 

broșurii.
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Introducere
Ideea acestei broșuri s-a născut într-o mașină, pe un drum denivelat din 

Malawi, când doamna Lilian Mariga a arătat un exemplar al unui manual 

pentru profesori ce lucrează cu copii cu dizabilități. Manualul era unul 

cuprinzător și detaliat, dar și foarte utilizat. Ideea a început să crească: 

manualul doamnei Mariga trebuia adaptat pentru a furniza informații 

despre surdocecitate. Mai mult – trebuia să fie accesibil nu doar 

profesorilor, ci și părinților și tuturor celor ce interacționează cu persoane 

cu surdocecitate. Știind că majoritatea persoanelor cu care noi lucram 

aveau dificultăți de citire, a fost nevoie de o abordare mai radicală. Trebuia 

dezvoltat un manual cu totul și cu totul nou, în care informația să fie 

transmisă în primul rând prin ilustrații.

Surdocecitatea este o deficiență distinctă, cu o incidență redusă. În 

interiorul acestui mic grup de persoane cu surdocecitate, există variații 

mari de la individ la individ. Unele persoane cu surdocecitate au un 

oarecare restant vizual și/sau auditiv. Unele persoane cu surdocecitate au 

și alte provocări de ordin fizic, medical și/sau cognitiv. Unele persoane sunt 

cu surdocecitate încă de la naștere, înainte achiziției limbajului; 

surdocecitatea congenitală. Alte persoane donbândesc surdocecitatea 

după achiziția de limbaj; surdocecitatea dobândită. Toate acestea duc la 

diferențe individuale mari între persoanele cu surdocecitate.

Această broșură utilizează definiția nordică a surdocecității: combinație de 

deficiențe de văz și de auz, ce duce la un grad de severitate unde simțurile 

afectate nu se pot compensa reciproc. Prin urmare, surdocecitatea este o 

deficiență distinctă.

Ideea de a simplifica domeniul complex al surdocecității până la nivelul 

unor ilustrații a fost considerată aproape imposibilă iar temerea a fost că 

rezultatul va fi un manual care nu se va potrivi tuturor ci doar pentru câțiva, 

sau chiar că ar putea provoca daune. Și pentru a complica lucrurile și mai 

mult: suntem siguri că această broșură va fi copiată și distribuită fără a 

avea vreun control. Astfel, ilustrațiile trebuiau dezvoltate astfel încât să fie 

ușor de copiat, să poată fi utilizate separat, fără alte informații decât niște 

texte scurte explicative. 
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Broșura de față este rezultatul dorinței de a transforma ceva foarte 
complex în ceva simplu și accesibil oricui. Dorește să ofere o imagine de 
ansamblu a principiilor de bază în interacțiunea cu persoanele cu 
surdocecitate. Grupul țintă principal al broșurii este reprezentat de părinții, 
familiile și celelalte persoane apropiate persoanelor cu surdocecitate.

De la momentul primei ediții distribuite în Malawi, în 2015, am observat că 
broșura a devenit un intrument de lucru folosit intens de familii și de 
profesori. Ilustațiile sunt puncte bune de începere a unor discuții între 
profesori și familii. Ele oferă părinților cu dificultăți de citire intrumentele 
necesare de a transmite ceea ce au învățat despre surdocecitate și 
celorlalți membri ai familiei. Părinții au folosit broșura pentru a discuta 
aspecte legate de surdocecitate cu vecinii și cu membrii comunității, 
aspecte ce țin de gen, aspecte de ordin cultural sau moduri în care 
comunitățile pot sprijini copiii cu surdocecitate.

Experiența primei ediții a broșurii a relevat nevoia unei revizuiri pentru a 
deveni o resursă și mai bună pentru familii, dar și o nevoie pentru 
realizarea unei noi broșuri. Asta a dus la dezvoltarea noii broșuri pentru 
profesori. Broșura conține informații scrise despre contextul fiecărei imagini 
utilizate în broșura pentru părinți, cu sugestii privind modul în care pot fi 
discutate cu părinții aceste ilustrații, dar și sfaturi pentru exerciții practice.

Sperăm ca această broșură să fie o sursă de inspirație pentru profesori și 
alți specialiști, să fie folosită ca punct de plecare în oferirea de informații 
despre surdocecitate și de a stabili cele mai bune moduri de a interacționa 
cu persoanele cu surdocecitate.

Oslo – Octombrie 2016 – Haakon Lie și Kenneth Verngaard, Fundația Signo

Traducere: Sense Internațional România (2020)
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Copilul tău comunică 

permanent, folosind tot 

corpul. Mișcarea, expresia 

feței, sunetele, arătatul spre 

ceva: toate înseamnă 

comunicare! 

Copilul tău va comunica 

mereu ceea ce este 

important pentru el/ea.

1. Comunicare
1.1 Expresiile corpului

1.1.a
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1.1.c

Copilul tău comunică 

permanent, folosind tot 

corpul. Mișcarea, expresia 

feței, sunetele, arătatul spre 

ceva, semnele: toate 

înseamnă comunicare! 

Copilul tău va comunica 

mereu ceea ce este 

important pentru el/ea.

1.1.b 



- 8  -

Copilul tău comunică 

permanent, folosind tot 

corpul. Mișcarea, expresia 

feței, sunetele, arătatul spre 

ceva, semnele: toate 

înseamnă comunicare! 

Copilul tău va comunica 

mereu ceea ce este 

important pentru el/ea.

1.1.d
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1.1.e

Copilul tău comunică 

permanent, folosind tot 

corpul. Mișcarea, expresia 

feței, sunetele, arătatul spre 

ceva, semnele: toate 

înseamnă comunicare! 

Copilul tău va comunica 

mereu ceea ce este 

important pentru el/ea.
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1.1.f

Copilul tău comunică 

permanent, folosind tot 

corpul. Mișcarea, expresia 

feței, sunetele, arătatulspre 

ceva, semnele: toate 

înseamnă comunicare! 

Copilul tău va comunica 

mereu ceea ce este 

important pentru el/ea.

Mâinile sunt printre cele mai 

importante mijloace de 

comunicare.
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1.2 Mâini care ascultă - mâini care vorbesc

1.2.a 

1.2.b

Punând ușor mâna ta peste 

mâna copilului îi arată 

acestuia că asculți și că vezi 

ceea ce vede copilul. 

Punând mâna ta sub mâna 

copilului îi arată acestuia că 

vorbești, sau îi atragi atenția 

la ceva.
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Arată-i copilului că și tu simți 

elementele unui obiect atunci 

când explorați împreună, 

atingeți părțile diferite ale 

obiectului, permite și copilului 

să le atingă dacă dorește. 

Asta poate dura mult timp. 

Nu forța copilul să atingă 

obiectele. Dacă tu atingi un 

obiect, copilul va ști că e în 

siguranță și poate va dori să 

îl atingă și el.

1.2.c

1.2.d
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2. Stabilirea și menținerea
contactului

2.1 Stabilirea contactului

2.1.a

2.1.b

Intră în contact cu 

copilul atingând ușor 

umărul copilului...

... sau brațul copilului.



- 14  -

2.1.c

2.1.d

Piciorul copilului...

...sau așază-te lângă copil 

astfel încât să fiți în contact 

unul cu celălalt.
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2.1.f

2.1.e

Dă-i voie copilului să știe 

cine ești. Copilul poate 

simți cu mâinile sale 

atunci când îți spui 

numele folosind limbajul 

semnelor. 

Dă-i voie copilului să știe 

cine ești lăsându-l să îți 

atingă părul, fața sau 

mâna. 

Pune mâinile tale ușor 

peste mâinile copilului 

pentru a-i confirma că 

vedeți același lucru.
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2.2 Menținerea contactului

Petrece cu copilul tău 

perioade lungi de timp. 

Ține copilul aproape de tine 

tot timpul, și atunci când 

socializați cu alții. Copilul 

poate să îți stea în poale 

dacă dorește asta. 

Petrece cu copilul tău 

perioade lungi de timp. Stați 

aproape unul de celălalt și 

dă-i voie copilului să știe că 

ești lângă el, păstrând 

contact fizic cu copilul.

2.2.a

2.2.b
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3. A fi împreună - a fi inclus

Pentru copilul cu 

surdocecitate, cel mai 

important este să nu fie lăsat 

singur nici un moment. 

Interacțiunea și 

comunicarea înseamnă a 

fi împreună și a împărtăși 

ceva cu cineva. 

Interacțiunea poate fi între 

două persoane sau

3.a

3.b
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... între mai multe persoane.

Interacțiunea și 

comunicarea nu se 

întâmplă niciodată 

când ești singur.

3.c

3.d
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Atunci când ești 

împreună cu persoane cu 

surdocecitate, trebuie să 

le fii aproape fizic pentru 

ca ei să își dea seama că 

ești acolo.

Mâinile sunt printre cele 

mai importante mijloace 

de interacțiune și 

comunicare.

3.e

3.f
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Așezarea între picioare va fi 

deseori cel mai bun mod de a 

începe, și este cea mai bună 

poziție pentru a deschide 

comunicarea. Dacă copilul 

este așezat sprijinit de un colț, 

este important ca părintele să 

îi fie aproape tot timpul 

pentru a-i oferi sprijin și 

pentru a deschide 

comunicarea.

Nu lăsa copilul să stea singur! 

Fii împreună cu copilul tot 

timpul.

4. Orientare și mobilitate
4.1 Mobilitate

4.1.a

4.1.b
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Sprijină copilul ca să stea 

în picioare. Poate la 

început va trebui să îl ajuți 

mai mult, sprijinindu-i 

picioarele și corpul.

Ar trebui să ai contact tactil 

cu copilul și să îl ajuți să 

învețe mișcările repetându-

le împreună. Copilul este cel 

care trebuie să decidă ritmul 

activității, iar tu trebuie să 

urmezi acest ritm. Nu forța 

copilul să facă ceea ce nu 

dorește să facă. 

4.1.c

4.1.d



- 2 2  -

Sprijină copilul ca să stea 

în picioare. Poate la 

început va trebui să îl ajuți 

mai mult, sprijinindu-i 

picioarele și corpul.

4.1.f

4.1.f
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4.1.g

4.1.h

Permite-i copilului să calce 

pe picioarele tale și pășiți 

împreună, față în față. 

Copilul va simți mișcarea în 

picioare și în întreg corpul și 

va învăța cum să miște 

picioarele datorită 

contactului fizic apropiat cu 

tine.
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4.1.i Fii apropiat de copil pentru 

a-i permite să simtă cum te

miști tu.
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4.1.j

4.1.k

Atunci când vă plimbați, 

stați apropiați unul de 

celălalt, pentru a-i permite 

copilului să simtă mișcarea 

corpului tău. Astfel, copilul 

va ști când te oprești, când 

te miști și în ce direcție te 

deplasezi.

Așa, copilul se va simți în 

siguranță.

Copilul te poate ține 

de mână...
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4.1.l

... de încheietura mâinii sau...

... de deget sau...

4.1.m



- 2 7  -

... braț la braț.

Permite-i copilului să 

aleagă modul în care se 

simte cel mai confortabil și 

cel mai în siguranță.

4.1.n
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Permite-i copilului să se 

familiarizeze cu niște rute 

din împrejurimi. Plimbați-vă 

folosind aceeași rută, de 

mai multe ori, astfel încât 

copilul să se familiarizeze 

cu mediul. Mergeți în linii 

drepte.

Pune mâna ta sub mâna 

copilului și lasă-l pe copil să-

ți urmărească mâna înspre 

obiectele pe care dorești să 

le arăți copilului.

Explorați împreună. Nu vă 

grăbiți.

Nu apuca mâna sau 

încheietura copilului punând-

o pe obiecte. Dă-i voie mereu 

copilului să aleagă singur să 

îți urmeze mâna.

4.2 Repere - explorare mediului

4.2.a

4.2.b



- 2 9  -

Arată-i copilului reperele de 

pe traseu. Reperele pot fi 

un copac, o piatră pe 

pământ, un gard sau 

altceva de pe traseu.

4.2.c
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5. Activități de fiecare zi

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.

5.a

5.b
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Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.

5.c

5.d
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5.e

5.f

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.

5.g

5.h
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5.i

5.j

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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5.k

5.l

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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5.m

5.n

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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5.o

5.p

Fii alături de copil în toate 

activitățile. Astfel, copilul va 

avea acces la tine, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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6. Activități de joacă

6.a

6.b

Copilul cu surdocecitate are 

nevoie de contacte sociale 

cu frații, surorile și prietenii, 

ca orice alt copil. Fii alături 

de copil în toate activitățile. 

Astfel, copilul va avea 

acces la prieteni, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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6.c

6.d

Copilul cu surdocecitate are 

nevoie de contacte sociale 

cu frații, surorile și prietenii, 

ca orice alt copil. Fii alături 

de copil în toate activitățile. 

Astfel, copilul va avea 

acces la prieteni, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.
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6.e

Copilul cu surdocecitate are 

nevoie de contacte sociale 

cu frații, surorile și prietenii, 

ca orice alt copil. Fii alături 

de copil în toate activitățile. 

Astfel, copilul va avea 

acces la prieteni, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.

6.f
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6.g

6.h

Copilul cu surdocecitate are 

nevoie de contacte sociale 

cu frații, surorile și prietenii, 

ca orice alt copil. Fii alături 

de copil în toate activitățile. 

Astfel, copilul va avea 

acces la prieteni, la 

conversații, la experiențe și 

la mediul înconjurător.




