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În perioada , Sense Internaţional România organizează Conferinţa 23 - 25 noiembrie 2020
Internaţională . SURDOCECITATEA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI

După mai bine de jumătate de an de la debutul pandemiei COVID-19, lumea în care trăim s-a 
schimbat și este într-o continuă schimbare. Persoanele cu  - copii, adulţi sau surdocecitate
vârstnici - dar și familiile lor, trebuie să facă faţă marginalizării și neglijării,  sunt mai 
vulnerabili și mai expuși la dublă izolare pe timp de criză.

Cu aportul unor invitaţi internaţionali și naţionali, dorim să aflăm în ce fel a influenţat 
pandemia procesul de  la persoanele cu surdocecitate, în ce fel poate comunicare
tehnologia provocările oportunităţile veni în sprijinul lor, care sunt  dar și  în această 
perioadă.

Between , Sense International Romania is organising the November 23 - 25, 2020
International Conference .DEAFBLINDNESS DURING THE PANDEMIC

After more than half a year since the start of the COVID-19 pandemic, the world in which we 
live has changed and is still changing. People with  - children, adults or elderly dea�lindness
- as well as their families, have found themselves facing  more marginalisation and neglect, 
they are more vulnerable and more exposed to double isolation than ever, during the crisis.

Together with international and national speakers, we want to learn how the pandemic 
influences the process of  for people with dea�lindness, in what way can communication
technology challenges opportunities be of support, what are the  but also the  during this 
time.

DE CE O CONFERINŢĂ?

WHY HAVE A CONFERENCE?
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COMUNICARE

COMMUNICATION

23.11.2020
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13.50 – 14.00 Instrucţiuni pentru participanţi, conectare și programul zilei

14.00 – 14.30 Andrea Hathazi, România
Utilizarea abordării bazate pe reflecţie în dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare în surdocecitate

14.30 – 15.00 Rebecca Liddiard, UK
Sprijinind copiii cu surdocecitate în lumea virtuală

15.00 - 15.30 Paul Hart, Scoţia
Comunicarea la distanţă - depășind barierele provocate de 
Covid-19

15.30 - 16.00 Mihaela Adriana Moldovan, România
Intervenţii psihopedagogice online la copiii cu deficienţe 
senzoriale multiple - din încercările unui psihopedagog în starea 
de urgenţă generată de COVID-19

16.00 - 16.30 PAUZĂ

16.30 - 17.00 Lise Weggersen, Elin Huslende, Norvegia
Cum să faci faţă apropierii în timpul unei pandemii globale?

17.00 - 18.00 ATELIER
Rashmi Becker, UK
Dans, dizabilitate și stare de bine: impactul dansului asupra 
calităţii vieţii

COMUNICARE
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13.50 – 14.00 Instructions for participants, connection issues and summary of 
the day 

14.00 – 14.30 Andrea Hathazi, Romania
The Use of Reflection Based Approach in the Development of 
Communication Skills in Dea�lindness

14.30 – 15.00 Rebecca Liddiard, UK
Supporting Children who are Dea�lind in a Virtual World

15.00 - 15.30 Paul Hart, Scotland
Communication at a Distance – Getting Over the Hurdles 
Presented by COVID-19

15.30 - 16.00 Mihaela Adriana Moldovan, Romania
Online Psycho-pedagogical Interventions with Multisensory 
Impaired Children - the Trials of a Special Education Teacher 
during the Emergency State Generated by COVID-19

16.00 - 16.30 BREAK

16.30 - 17.00 Lise Weggersen, Elin Huslende, Norway
How to Handle Closeness during a Worldwide Pandemic?

17.00 - 18.00
WORKSHOP
Rashmi Becker, UK
Dance, Disability and  Wellbeing: The Impact of Dance on Quality 
of Life

COMMUNICATION
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Conf. univ. Dr. Andrea Hathazi este profesor la Universitatea Babeș-
Bolyai din Cluj Napoca, România, la Facultatea de Psihologie și Știinţe 
ale Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie Specială. 

Domeniile ei de interes sunt educarea și reabilitarea persoanelor cu 
deficienţe multiple, educarea și reabilitarea persoanelor cu deficienţe 
de vedere, programele de evaluare și intervenţie în Sindromul Down, 
precum și programele de sprijin și de resurse în domeniul educaţiei 
incluzive. 

În domeniul deficienţelor multiple, a publicat Dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare la persoanele cu surdocecitate (Presa Universitară 

Clujeană, 2014), este coordonator al volumului Comunicarea în contextul deficienţelor 
multiple, este responsabilă cu colecţia Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple, 
Editura Presa Universitară Clujeană. În domeniul deficienţelor multiple, a publicat 
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare la persoanele cu surdocecitate (Presa Universitară 
Clujeană, 2014), este coordonator al volumului Comunicarea în contextul deficienţelor 
multiple, este responsabilă cu colecţia Educarea persoanelor cu dizabilităţi multiple, 
Editura Presa Universitară Clujeană. 

Este coordonator a trei Școli de Vară privind dizabilităţile multiple, organizate de 
Universitatea Babeș-Bolyai. A participat la numeroase conferinţe internaţionale, precum 
6th European Conference on Psychology and Visual Impairment, Budapesta, Ungaria, 2016 
sau 9th ICEVI European Conference în Bruge, Belgia, 2017. Andrea Hathazi este Vice-
Președinte și membru în Consiliul Director ICEVI Europe, reprezentând ţările balcanice.

ANDREA HATHAZI

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE
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Andrea Hathazi, PhD., is Associate Professor at the Special Education Department, Faculty 
of Psychology and Educational Sciences, Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania. 

Her domains of interest are education and rehabilitation of people with multiple 
disabilities, education and rehabilitation of people with visual impairments, assessment 
and intervention programs in Down Syndrome and support programs and resources in 
inclusive education. 

She has published in the domain of multiple disabilities Development of communication 
skills in dea�lindness (Presa Universitara Clujeana, 2014), she is the coordinator of the 
volume Communication in the context of multiple disabilities, she is the responsible for the 
collection Education of people with multiple disabilities at Presa Universitară Clujeană 
publishing house. 

She is the coordinator of three Summer Schools regarding Multiple Disabilities that were 
organized at Babeș-Bolyai University. She has participated in numerous international 
conferences such as the 6th European Conference on Psychology and Visual Impairment, 
Budapest, Hungary, 2016 or the 9th ICEVI European Conference in Bruge, Belgium, 2017. 
Andrea Hathazi is Vice-President and member of the Board of ICEVI Europe, representing 
the Balkan Countries.

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION
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Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare reprezintă un proces complex care trebuie 
abordat într-un mod continuu, structurat și susţinut. Există mulţi factori care au un impact 
asupra modului în care copiii cu surdocecitate dobândesc aptitudinile de comunicare, trec 
prin diferitele etape ale comunicării, folosesc sisteme de comunicare, devin conștienţi de 
impactul pe care propria lor comunicare îl are asupra mediului.

Specialiștii trebuie să aibă competenţele necesare pentru a sprijini fiecare aspect al 
evaluării și al intervenţiei în cadrul comunicării, iar acest lucru poate fi câteodată o 
provocare, ducând la întrebări percum: cum încep, de unde încep, ce se întâmplă, este bine 
cum fac, aici e comunicarea unui comportament, ce e de făcut în continuare, cum învaţă 
acest copil, cum știu asta, cum mă simt, cum pot înţelege mai bine dificultăţile și cum pot 
sprijini mai bine nevoile și interesele.

Este esenţial de înţeles cum și de ce se formează comunicarea într-un anumit fel, cum poate 
ea fi conceptualizată, operaţională și implementată în diverse contexte educaţionale și 
sociale. Abordarea bazată pe reflecţie a devenit din ce în ce mai de interes în educarea 
cadrelor didactice, promovând conceptul practicianului reflexiv care analizează, re-
încadrează și reconsideră în funcţie de un proces de planificare, observare și mai bună 
înţelegere.

Prezentarea se va concentra pe implicaţiile practicilor bazate pe reflecţie în îmbunătăţirea 
intervenţiei pentru dezvoltarea aptitudinilor de comunicare în surdocecitate, 
specificitatea procesului și rezultatele funcţionale ale procesului reflexiv.

Utilizarea abordării bazate pe reflecţie în dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare în surdocecitate

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

Conf. Univ. Dr. ANDREA HATHAZI
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, 
Facultatea de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei, 
Departamentul de Psihopedagogie Specială, România
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The development of communication skills represents a complex process that needs to be 
approached in a continuous, structured, and sustained way. There are many factors that 
have an impact on the way in which children with dea�lindness acquire communication 
skills, go through different stages of communication, use various systems of 
communication, get aware of the impact of their own communication in the environment.

Professionals need to have the competences to support every aspect of evaluation and 
intervention within communication, which sometimes can be a challenge, determining 
questions such as: how do I start, where do I start, what is happening, is this alright, is this 
behavior communication, what do I do next, how is this child learning, how do I know, how 
do I feel, how can I understand better the difficulties and how can I support better the 
needs and interests. 

It is essential to understand how and why communication develops in a specific way, how 
can it become conceptualized, operational and implemented in various educational and 
social contexts. The reflection-based approach has known a growth in interest within 
teacher education, promoting the concept of reflective practitioner who analyzes, 
reframes and reconsiders according to planning, observing and better understanding. 

The presentation will focus on the implications of the reflective -based practices in 
improving intervention in the development of communication skills in dea�lindness, the 
specificity of the process and the functional outcomes of the reflective process.

The use of reflection-based approach in the development of 
communication skills in dea�lindness

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION

ANDREA HATHAZI, PhD
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, 
Faculty of Psychology and Educational Sciences, 
Special Education Department, Romania
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REBECCA LIDDIARD

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

Rebecca Liddiard este Director al Serviciilor de Specialitate pentru 
Copii și Tineri Sense. Echipa lucrează la nivel naţional cu copii și tineri 
cu surdocecitate cu vârste cuprinse între 0-25 de ani și cu familiile lor. 

Sprijinul oferit acestora este personalizat și individualizat, în 
conformitate cu necesităţile lor, și poate fi 1:1, în grup sau, mai de 
curând, virtual. 

Rebecca este profesor calificat în munca cu copiii cu surdocecitate și 
cu copiii cu deficienţe de văz. Și-a început cariera lucrând în cadrul 
unor școli speciale, cu copii cu dizabilităţi fizic și deficienţe senzoriale.
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Rebecca Liddiard is Head of Sense Specialist Services for Children and Young People. 

The national team work with children and young people aged 0-25 who are dea�lind, and 
their families. 

Support is bespoke and individualised according to need and may be on a 1:1 basis, in a 
group setting or more recently through virtual means. 

Rebecca is a qualified teacher of dea�lind children and a qualified teacher of the visually 
impaired. She started her career working within specialist schools, working with children 
with physical disabilities and sensory impairments.

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION
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Serviciile Sense de Specialitate pentru Copii și Tineri sprijină copiii și tinerii cu surdocecitate, 
precum și pe cei cu o singură deficienţă senzorială asociată cu alte nevoie complexe, cu 
vârste cuprinse între 0-25 de ani. Profesorii și practicienii specializaţi în DSM (deficienţe 
senzoriale multiple) furnizează sprijin individualizat, în parteneriat cu părinţi, îngrijitori și 
alţi profesioniști, în funcţie de necesităţile specifice ale fiecărui individ și ale fiecărei familii. 
Sprijinul poate include furnizarea de suport în grupe de preșcolari, activităţi cu tineri și zile 
cu familia,  ce oferă ocazia de distracţie pentru întreaga familie, de a încerca experienţe noi 
și de a face conexiuni cu ceilalţi. Sprijinul individualizat este oferit de asemenea incluzând 
suport unu la unu acasă, la grădiniţă sau la școală, cu accent pe interacţiune, comunicare, 
joacă, aptitudini de explorare, conștientizare vizuală / auditivă, dezvoltarea de deprinderi 
tactile și acces la informaţie.

La începutul pandemiei de coronavirus, când ţara noastră a intrat în carantină, am realizat 
că este nevoie să ne schimbăm rapid abordarea în modul în care sprijinim familiile. Nu mai 
puteam să furnizăm serviciile în modul obișnuit, bazat pe vizite faţă-în-faţă acasă/la școală 
sau sprijin faţă-în-faţă prin grupuri de suport și evenimente.

Am decis să ne adaptăm serviciile oferite și să mutăm totul pe platforme virtuale, folosind 
Zoom și Teams. La început, am organizat grupe de preșcolari virtuale pentru grupurile 
existente, care oricum se întâlneau deja săptămânal. Astfel, familiile au continuat să se 
întâlnească, să se conecteze și să împărtășească experienţe. Au fost de asemenea oferite 
activităţi stimulative pentru tineri, mulţi dintre ei fiind izolaţi acasă. Am organizat de 
asemenea sesiuni cu părinţi/îngrijitori, pentru a le oferi sprijin și sesiune unu la unu cu tinerii, 
pentru a continua oferirea de suport individualizat.

La începutul acestei perioade, era îngrijoraţi și ușor sceptici în legătură cu tipul de suport de 
care ar putea beneficia copiii și tinerii cu surdocecitate. Ne-a provocat să luăm în calcul în ce 
măsură acest sprijin are o semnificaţie în lipsa contactului fizic, a interacţiunii apropiate și a 
utilizării comunicării tactile. Cu toate acestea, am simţit că trebuie să încercăm și să oferim 
astfel cel puţin sprijin părinţilor și îngrijitorilor. Am reflectat și ne-am adaptat din mers.

De atunci, oferta noastră virtuală s-a extins. Am continuat să oferim sprijin astfel și am lărgit 
gama de activităţi și de tipuri de suport disponibile astfel. Trebuie să recunoaștem că există 
limitări date în primul rând de accesibilitatea serviciilor pentru unii dintre tineri, cauzate de 
lipsa contactului direct, dar am fost capabili să privim critic ideile noastre preconcepute, 
realizând că mult mai mulţi tineri decât ne așteptam noi au reușit să acceseze serviciile. Ne 
bucurăm să împărtășim din experienţa noastră printr-o serie de studii de caz individuale și 
tehnici care au avut succes, recunoscând totuși că au existat limitări care au afectat totuși 
sprijinul pe care l-am putut oferi.

Sprijinind copiii cu surdocecitate în lumea virtuală

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

REBECCA LIDDIARD
Director al Serviciilor de Specialitate pentru Copii și Tineri Sense, Marea Britanie
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Sense Specialist Services for Children and Young People supports children and young 
people, who are dea�lind and those who have a single sensory impairment and additional 
complex needs, aged 0-25 years. The specialist MSI Teachers and MSI Practitioners provide 
bespoke and individualised support, in partnership with parents, caregivers and other 
professionals, according to the specific needs of each individual and family. Support may 
include the provision of specialist pre-school groups, young people activities and family 
days, which provide fun and exciting opportunities for the whole family, to try new 
experiences and make connections with others. Individualised support is also provided 
including focused one to one support at home/nursery/school focussing on interaction, 
communication, play, exploration skills, visual/auditory awareness, development of tactile 
skills and access to information.

At the beginning of the Coronavirus Pandemic when our country went into lockdown we 
realised we would have to very quickly change our approach to supporting families. We 
were unable to continue to provide our support in the usual way, which relied on face-to-
face visits to home/school and face-to-face support through groups and events.

We decided to adapt our service offer and to move everything we could onto a virtual 
platform by using Zoom and Teams. Initially we provided virtual pre-school groups for the 
established groups, which we already ran weekly across the country. This provided a 
continued opportunity for families to meet, connect and share their experiences. It also 
provided stimulating activities for the young people to engage in while many were at home 
isolating. We also arranged parent/carer sessions to provide support and one to one 
sessions with young people to continue to provide some individualised support.

At the beginning of this period we were apprehensive and a little sceptical as to how this 
kind of support would be of benefit to children and young people who are dea�lind. It 
challenged us to consider, would the support be meaningful without the vital hands on 
support, close interaction and use of tactile communication? However, we felt we needed 
to try and as a minimum provide support to parents and caregivers in this way.  We 
reflected and adapted as the time went on.

Since then our virtual offer has expanded. We have continued to offer support in this way 
and have increased the range of activities and types of support available through this way. 
We have to acknowledge that there are limitations related primarily to the accessibility of 
the support for some young people, due to the lack of direct contact but have also been 
able to challenge our own preconceived ideas and have found that many more young 
people have been able to access our service in this way than we thought. We are keen to 
share our experiences through sharing some individual case studies and techniques which 
have been successful whilst also  acknowledging where the limitations have affected the 
support we can provide. 

Supporting children who are dea�lind in a virtual world

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION

REBECCA LIDDIARD
Head of Sense Specialist Services for Children and Young People Sense UK
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PAUL HART

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

Paul lucrează la Sense Scoţia din 1987, acum ocupând poziţia de 
Director Cercetare și Practică, fiind membru al echipei de management 
al organizaţiei.

Paul susţine prezentări în mod regulat la conferinţe și la seminarii, 
temele abordate fiind evaluarea, planificarea centrată pe persoană, 
comunicarea, dezvoltarea personalului, fericirea, o viaţă de calitate și 
modalitatea tactilă. 

În 2010 a obţinut titlul de Doctor la Universitatea Dundee, cu o 
cercetare centrată pe comunicare și dezvoltarea limbajului, lucrând 
alături de persoane cu surdocecitate congenitală.

Paul susţine cursuri la numeroase universităţi, inclusiv în cadrul Programului de Master în 
Comunicare și Surdocecitate Congenitală la Universitatea Groningen din Olanda.
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Paul has worked for Sense Scotland since 1987, where he is currently Head of Research and 
Practice and a member of the Senior Management Team.

Paul speaks regularly at conferences and seminars on topics related to assessment, 
person-centred planning, communication, staff development, happiness, quality lives and 
the tactile modality. In 2010 he completed his PhD at Dundee University, with a research 
focus on communication and language development working alongside people who are 
congenitally dea�lind.

Paul guest lectures at a number of universities, including the Masters in Communication 
and Congenital Dea�lindness course at Groningen University in The Netherlands.

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION
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Multe ţări din lumea întreagă au introdus o varietate de restricţii sociale ca răspuns la 
pandemia globală. Acest lucru a venit cu o serie de provocări pentru toţi, însă a creat 
provocări la nivelul disproporţionat de mari comunicării pentru persoanele cu deficienţe 
senzoriale.

În decursul a mulţi ani, persoanele cu surdocecitate, familiile lor și specialiștii din domeniul 
nostru au dezvoltat strategii de comunicare și limbaj, precum și sisteme de sprijin de înaltă 
calitate, ce permit parteneriate de comunicare eficiente pentru a depăși provocările 
principale date de deficienţa senzorială duală - acces la informaţie, comunicare și orientare. 
În ce mod au fost afectate de pandemie aceste sisteme și strategii de sprijin? Ce alte bariere 
în plus au mai apărut?

Prezentarea de azi va explora felul în care Sense Scoţia a răspuns provocărilor încă din 
primele zile după debutul pandemiei și va evidenţia soluţiile care ne-au permis să depășim o 
parte din aceste bariere. Cu toate acestea, prezentarea va evidenţia și faptul că încă nu am 
găsit soluţii pentru fiecare situaţie și fiecare persoană pe care o sprijinim.

Persoanele cu surdocecitate, la fel ca și alte grupuri de persoane dezavantajate din 
perspectiva comunicării, continuă să se simtă izolate în această nouă lume, iar Sense Scoţia 
își dorește să afle de a alţii metode eficiente ce permit oamenilor să se conecteze și să 
interacţioneze în moduri pline de semnificaţie.

Comunicarea la distanţă - depășind barierele provocate de 
Covid-19

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

PAUL HART
Director Cercetare și Practică Sense Scoţia
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Many countries across the world have introduced a variety of social restrictions in response 
to the worldwide pandemic. This has presented challenges for all humans but it has created 
disproportionate communication challenges for people with sensory impairments. 

Over a long number of years, people with dea�lindness, their families and professionals in 
our field have developed communication and language strategies, as well as high quality 
support systems, that allow effective communication partnerships to overcome the 
central challenges that dual sensory impairment brings – access to information, 
communication and getting around. How have these communication strategies and 
support systems been affected by this pandemic? What additional hurdles have emerged? 

Today’s presentation will explore how Sense Scotland has responded since the early days 
of this pandemic and highlight solutions that allow us to overcome some of these hurdles. 
However, it will also highlight that we have not yet found answers for every situation and 
for all people we support. 

People with dea�lindness, in common with other groups of people with communication 
disadvantage, continue to feel isolated in this new world so Sense Scotland are keen to 
learn from others about effective ways to allow all humans to connect and interact in 
meaningful ways. 

Communication at a distance – getting over the hurdles 
presented by Covid-19

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION

PAUL HART
Head of Research and Practice Sense Scotland
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MIHAELA ADRIANA MOLDOVAN

23 NOIEMBRIE 2020 COMUNICARE

După terminarea Liceului Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea, 
Mihaela a absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie, Specializarea 
Psihopedagogie Specială, a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 

A urmat un master în “Educaţie Integrată”, perioadă în care a câştigat 
o bursă Tempus de studiu în Danemarca, având ocazia ca timp de trei 
luni să studieze sistemul de învăţământ special şi special integrat 
danez.

 În 2006 a obţinut titlul de formator naţional în domeniul deficienţelor 
senzoriale multiple/surdocecităţii. În anul 2009 i s-a conferit titlul de 
doctor în psihologie. 

Lucrează de 23 de ani ca psihopedagog în învăţământul special, cu copii cu toate categoriile 
de dizabilităţi.

17



After graduating from the Pedagogical Highschool ”Iosif Vulcan” in Oradea, Mihaela 
graduated from the Faculty of History and Philosophy, Special Education Department at 
Babeș Bolyai University in Cluj-Napoca. 

She then took a Master course in Integrated Education and during this time, she won a 
Tempus scholarship in Denmark, giving her the opportunity to study the Danish special 
education and integrated special education system. 

In 2006, Mihaela became a national trainer in the field of dea�lindness and multisensory 
impairments. In 2009 she obtained her PhD in psychology. She has been working as a 
special education teacher for the past 23 years, with children having different types of 
disability.
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Această lucrare este o radiografie sumară a activităţii mele cu copiii cu deficienţe senzoriale 
multiple (şi nu numai) în perioada stării de urgenţă generată de COVID 19. Prin această 
radiografie încerc să surprind aspectele pozitive şi negative ale experienţei mele şi să 
împărtăşesc câteva din provocările şi dificultăţile cu care m-am confruntat ca profesor 
psihopedagog.

Perfecţionarea în domeniul online, dobândirea de abilităţi legate de utilizarea unor 
platforme de predare, descoperirea de noi metode de predare, dezvoltarea profesională, 
se numără printre aspectele pozitive. Implicarea mai activă şi a mai multor părinţi în 
procesul instructiv-educativ şi de reabilitare, îl consider un alt aspect pozitiv.

În schimb, lipsa contactului direct cu copiii este elementul central, care îşi pune într-o 
manieră negativă amprenta asupra întregii activităţi. În majoritatea cazurilor, specificul 
copiilor, diagnosticul lor complex şi vârsta mentală a acestora, nu au permis interacţiunea 
directă eficientă prin mijloacele de comunicare online, ci doar prin intermediul părinţilor. 
Imposibilitatea de a pune în practică, din motive obiective, a unor metode, tehnici şi 
activităţi pe care de regulă le aplicăm în activităţile directe cu copiii, este un alt aspect 
negativ. 

Activităţile derulate au fost în marea lor majoritate de consolidare a unor priceperi şi 
deprinderi deja existente şi, în mult mai mică măsură, de formare a unora noi. Nu în ultimul 
rând, timpul excesiv de mare pe care l-am investit în activităţile la distanţă, petrecut în faţa 
laptop-ului, în pregătirea activităţilor pentru copii, în căutarea activităţilor care să 
corespundă nevoilor acestora, este un alt aspect negativ. Sunt multe alte aspecte negative, 
care vizează feedback-ul primit din partea părinţilor, suprasolicitarea acestora sau 
capacitatea mea de a monitoriza şi evalua obiectiv progresul copiilor.

Materialul de faţă încearcă să surprindă şi câteva din modalităţile mele de desfăşurare a 
activităţii cu copiii cu deficienţe senzoriale multiple în contextul obligativităţii 
învăţământului online, fără a le considera exemple de bună practică.

Intervenţii psihopedagogice online la copiii cu deficienţe senzoriale 

multiple - din încercările unui psihopedagog în starea de urgenţă 

generată de COVID-19
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DR. MIHAELA ADRIANA MOLDOVAN
Psihopedagog Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Cristal Oradea, România
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This abstract is a rather summarised X-ray of my activities with multisensory impaired 
children (and not only) during the Emergency State generated by COVID-19. In this 
abstract, I will try to summarise the positives and negatives in my experience and share 
some of the challenges and difficulties that I had to face as a special education teacher. 

Specialising in the online field, acquiring new skills in using various teaching platforms, 
discovering new teaching techniques, professional development, these are some of the 
positives. Having more parents becoming more actively involved in the teaching and 
rehabilitation process, I find this another positive.

Yet, the lack of a direct contact with the children is a central element that has a negative 
impact upon the entire activity. In most cases, the children’s specific situation, their 
complex diagnosis and their mental age did not allow an efficient direct interaction via 
online means of communication, this could only happen through their parents. The 
inability to put into practice, for objective reasons, methods, techniques and activities that 
we generally apply in our direct activities with children is another negative. 

The implemented activities were in their majority activities meant to strengthen certain 
skills that already exist, and less the development of new skills. Last but not least, the 
excessive amount of time invested in long-distance activities, spent in front of a laptop, 
preparing the activities for the children, searching for activities that meet their needs, is 
another negative. There are many other negatives that imply the feedback received from 
parents, their overload and my capacity to objectively monitor and assess the children’s 
progress.

This abstract also tries to capture a few of my means to organise activities with 
multisensory impaired children in the context of a compulsory online education, without 
considering them best practice examples.

Online Psycho-pedagogical Interventions with Multisensory 

Impaired Children - the Trials of a Special Education 

Teacher during the Emergency State Generated by COVID-19
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MIHAELA ADRIANA MOLDOVAN, PhD
Special Education Teacher, School Centre for Inclusive Education Cristal Oradea, Romania
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Elin Huslende (34) și Lise Weggersen (39) lucrează ca 
interpreţi în limbajul semnelor din anul 2009, respectiv 
2005. 

Ele sunt angajate ca interpreţi și consultanţi în cadrul 
Centrului Norvegian pentru Tehnologie Asistivă și au 
responsabilitatea de a oferi consultanţă la nivel naţional 
cu privire la serviciile de interpretariat pentru 
persoanele cu surdocecitate. 

Principalele responsabilităţi includ culegerea de 
informaţii și crearea de ghiduri privind modurile de a face faţă provocărilor ce pot apărea în 
procesul de interpretariat. 

Scopul este accesul egal la servicii pentru persoanele cu surdocecitate din întreaga ţară. Ele 
oferă de asemenea sprijin serviciilor locale și clienţilor ce au nevoie de servicii de 
interpretariat.

LISE EGGERSEN LIN USLENDEW , E  H
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Elin Huslende (34) and Lise Weggersen (39) have worked as sign language interpreters 
since 2009 and 2005. 

They are employed as interpreters and consultants at the Norwegian Assistive Technology 
Center, and are responsible for the national consulting office for interpreting services 
regarding people with dea�lindness. 

The main tasks are gathering knowledge and creating guidelines in how to handle 
challenges that may occur during interpreter services. The aim is equal service for the 
dea�lind throughout the country. They also offer their help when local service offices and 
clients are in need of assistance.
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Persoanele cu surdocecitate din Norvegia au dreptul legal de a beneficia de servicii de 
interpretariat în viaţa de zi cu zi. Când pandemia a ajuns și la noi, a avut un impact enorm 
asupra tuturor serviciilor publice din Norvegia, inclusiv asupra accesului la servicii de 
interpretariat. 

În cazul persoanelor cu surdocecitate, impactul a fost unul sever și le-a afectat senzaţia de 
izolare. Prezentarea aceasta va evidenţia acţiunile întreprinse de serviciile norvegiene de 
interpretariat la momentul în care nu a mai fost posibilă furnizarea serviciilor în același mod 
ca înainte.

Cum să faci faţă apropierii în timpul unei pandemii globale?
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LISE EGGERSEN LIN USLENDEW , E  H
Interpreţi și consilieri la Centrul Norvegian pentru Tehnologie Asistivă, Norvegia
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People with dea�lindness in Norway have a legal right to make use of the Interpreting 
services to handle their everyday life. When the pandemic reached us it had an huge impact 
on all the public services in Norway, including the access to Interpreting services. 

For people with dea�lindness this was severe, and affected their sense of isolation. This 
presentation will highlight what actions the Interpreting service in Norway did when it no 
longer was possible to offer the service in the same extent as before.

How to Handle Closeness during a Worldwide Pandemic
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LISE WEGGERSEN, ELIN HUSLENDE
Interpreters and consultants at the Norwegian Assistive Technology Center, Norway
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RASHMI BECKER
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Rashmi este fondatoarea Step Change Studios, ce oferă oportunitatea 
persoanelor cu deficienţe de auz și dizabilităţi să danseze. 

Timp de 20 de ani, s-a specializat în domenii precum arte, sport, afaceri 
sociale și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Este 
membru în Consiliul Director al Sport England, având responsabilităţi 
în domeniul egalităţii, diversităţii și incluziunii. 

A obţinut titlul de Doctor la Universitatea Cambridge, cu cercetări în 
domeniul dizabilităţilor intelectuale. Printre premiile primite se 
numără Premiul Points of Light din partea Primului Ministru ca 
recunoaștere pentru promovarea accesibilităţii în dans, Premiul 

pentru Inovare  One Dance UK și Premiul pentru Contribuţia Extraordinară la Inovaţie din 
partea National Learning Disabilities and Autism.
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Rashmi is the founder of Step Change Studios, which provides opportunities for D/deaf and 
disabled people to dance. Over 20 years, she has developed expertise in the arts, sport, 
social affairs, and disability advocacy. 

She is a Board Member of Sport England, also serving as the Board Champion for Equality, 
Diversity and Inclusion. She holds a PhD from the University of Cambridge where her 
research focused on Intellectual Disability. 

Accolades include the UK Prime Minister’s Points of Light Award in recognition of 
promoting accessibility in dance, One Dance UK Innovation Award, and National Learning 
Disabilities and Autism Award for Outstanding Contribution to Innovation.
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Rashmi Becker este fondatoarea companiei de dans Step Change Studios din Marea Britanie, 
companie ce oferă persoanelor hipoacuzice, cu deficienţe de auz sau cu dizabilităţi oportunitatea 
de a fi active prin dans. O persoană din cinci în Marea Britanie are o dizabilitate dar, cu toate 
acestea, adulţii cu dizabilităţi sunt mai dornici de a face activităţi fizice decât adulţii fără dizabilităţi. 
În cazul copiilor, o treime din copiii cu dizabilităţi iau parte la mai puţin de 30 de minute de activităţi 
fizice pe zi în timpul semestrului școlar dar, din nou, copiii cu dizabilităţi sunt mai dornici de astfel 
de activităţi în comparaţie cu copiii fără dizabilităţi.

Pasionată de dans și de beneficiile pe care dansul le are asupra calităţii vieţii, Rashmi și-a dorit să 
abordeze inegalităţile sociale și barierele în calea participării, sprijinind persoanele hipoacuzice, cu 
deficienţe de auz sau cu dizabilităţi să fie active prin sport. O parte esenţială a muncii ei este aceea 
de a aduce dansul acolo unde sunt oamenii – oferind oportunitatea de a dansa într-o varietate de 
locuri – educaţie, sănătate, asistenţă social, în comunitate.

Un aspect esenţial al muncii este a avea o viziune asupra a ce este posibil. Activitatea lui Rashmi a 
fost una de pionierat printr-o serie de iniţiative de dans în comunitate, spre exemplu dezvoltând 
primul program de dans de societate pentru nevăzători. În acest program, participanţii au 
progresat de la a fi total începători și reticenţi în a ieși din case la a trece cu brio examenul final, 
dansând în cadrul unui festival, devenind mai ambiţioși în viaţă și în ceea ce pot realiza. Rashmi a 
fost de asemenea producătoarea primului spectacol de dans profesionist de societate într-o 
locaţie renumită pe plan Mondial, Sadler’s Wells în Londra, alături de 20 de persoane hipoacuzice, 
cu deficienţe de auz, cu și fără cu dizabilităţi. Ulterior, acest spectacol a fost produs și în Statele 
Unite ale Americii.

Dansul este o activitate în mod special accesibilă pentru că ea transcende limbajul, promovează 
exprimarea de sine și unește oamenii. Beneficiile raportate de participanţii noștri dansatori includ: 
o mai mare încredere, o mai bună coordonare, concentrare, creativitate și comunicare; reducerea 
nivelului de anxietate și de izolare social; grad crescut de independenţă și o stare de bine fizică și 
mentală. Dansul poate reprezenta și o cale de access pre participarea la alte activităţi creative și 
fizice ce contribuie la dezvoltarea personală.

Actuala pandemie globală a exacerbat inegalităţile sociale. Persoanele hipoacuzice, cu deficienţe 
de auz sau cu dizabilităţi trebuie să se izoleze în case, iar restricţiile iau cu greu în considerare 
diferitele necesităţi. În același timp, acum mai mult ca oricând este important să ne îngrijim 
sănătatea fizică și mentală. Când Covid-19 a început să aibă un impact în Marea Britanie și dansul în 
viaţa reală a trebuit să înceteze, participanţii din Programul de dans pentru nevăzători au cerut 
sesiuni de dans virtuale. Acest lucru a necesitat re-gândirea completă a modului în care 
comunicăm și ne raportăm oamenilor. Lucrând în colaborare, acest program a devenit o 
oportunitate pentru oameni de a se reuni regulat în aceste timpuri pline de provocări și de a sprijini 
participanţii să rămână activi. Un participant spunea despre Programul de dans: ”M-a ajutat să nu 
îmi pierd minţile în timpul carantinei”.

Dans, dizabilitate și stare de bine: impactul dansului asupra 
calităţii vieţii
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DR. RASHMI BECKER, Fondator Step Change Studios
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Rashmi Becker is the founder of UK-based dance company Step Change Studios which provides 
opportunities for D/deaf and disabled people to be active through dance. 1 in 5 people in the UK 
has a disability yet disabled adults are twice as likely as non-disabled adults to be physically 
inactive.  For children, one third of disabled children take part in less than 30 minutes of physical 
activity per day during school term-time but again, more disabled children would like to take part 
in more physical activity compared to non-disabled children.

Passionate about dance, and the benefits of dance to quality of life, Rashmi wanted to help 
address social inequalities and barriers to participation, and support D/deaf and disabled children 
and adults to be active through dance. A core part of the work is bringing dance to where people 
are - providing dance in a wide range of settings including education, healthcare social care, and in 
the community.

An essential aspect of the work is having a vision for what is possible. Rashmi has pioneered a 
number of community dance initiatives, for example she established the UK’s first blind ballroom 
dance programme. The programme saw participants progress from being completely new to 
dance and apprehensive about leaving their home, to passing a dance exam, performing in a 
public dance festival, and becoming ambitious about their lives and what they could achieve. 
Rashmi also produced the first professional ballroom dance show at the world-leading dance 
venue Sadler’s Wells in London with 20 D/deaf and disabled and non-disabled dancers. This work 
was later showcased in the United States.

Dance is particularly accessible as it transcends language, promotes self-expression and brings 
people together. The benefits that our dance participants report include: improved confidence, 
coordination, concentration, creativity and communication; reduced anxiety and social isolation; 
and increased independence, physical and mental wellbeing. Dance can also serve as a gateway to 
participation in other creative and physical activities which contribute to personal development.

The current global pandemic has exacerbated social inequalities. D/deaf and disabled people are 
often having to shield at home, and government restrictions have been slow to recognise 
different needs. At the same time, it has never been more important to look after our physical and 
mental health.  When Covid-19 began to impact the UK and all real-life dance had to stop, 
participants from our blind dance programme reached out asking for virtual dance sessions. This 
required a complete re-think of how we communicate and engage people. Working 
collaboratively, this programme became a regular opportunity to come together in challenging 
times, and to support people to remain active. One participant said the dance programme ‘kept 
me sane during lockdown’. 

RESOURCES: www.stepchangestudios.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ji8U---hyKA&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=Sbj3zx1Okp8&t=11s

Dance, Disability and Wellbeing: the Impact of Dance on 
Quality of Life

NOVEMBER 23, 2020 COMMUNICATION

RASHMI BECKER, PhD, Founder Step Change Studios
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13.50 – 14.00 Instrucţiuni pentru participanţi, conectare și programul zilei 

14.00 – 14.30 Julia Mayorova, Alina Khokhlova, Rusia
Tehnologii educaţionale digitale pentru copiii cu surdocecitate, 
familii și profesioniști

14.30 – 15.00 Cristian Buică-Belciu, România
De la comunicare în comunitate, la comunitate în comunicare: 
eseu privind incluziunea în societate a persoanelor cu 
surdocecitate

15.00 - 15.30 Denis Kuleshov, Rusia
Tehnologii pentru persoanele cu deficienţe de vedere și de auz: 
inteligenţă artificială, realitate virtuală și multe altele

15.30 - 16.00 Dan Patzelt, România
Tactile Images: Veriga lipsă dintre educaţia spaţială și predarea 
la distanţă

16.00 - 16.30 PAUZĂ

16.30 - 17.00 Uttam Kumar, Sachin Rizal, India
Folosind tehnologia pentru a ajunge la persoanele cu 
surdocecitate pe timp de COVID-19 în India, Bangladesh și Nepal

17.00 - 18.00 ATELIER
Amalia Fodor, Olivia Vereha, Etelka Czondi România
e-Sense - software pentru educaţia copiilor cu surdocecitate

TEHNOLOGIE
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13.50 – 14.00 Instructions for participants, connection issues and summary of 
the day 

14.00 – 14.30 Julia Mayorova, Alina Khokhlova, Russia
Digital Educational Technologies for Dea�lind Children, Families 
and Professionals

14.30 – 15.00 Cristian Buică-Belciu, Romania
From Communication in the Community, to Community in 
Communication: an Essay on the Inclusion of People with 
Dea�lindness in the Society

15.00 - 15.30 Denis Kuleshov, Russia
Technologies for People with Visual and Hearing Impairments: 
Artificial Intelligence, Virtual Reality and More

15.30 - 16.00 Dan Patzelt, Romania
Tactile Images: The Missing Link between Spatial Education and 
Remote Teaching

16.00 - 16.30 BREAK

16.30 - 17.00 Uttam Kumar, Sachin Rizal, India
Using Technology to reach out to Dea�lind people during Covid-
19 in India, Bangladesh and Nepal

17.00 - 18.00
WORKSHOP
Amalia Fodor, Olivia Vereha, Etelka Czondi Romania
e-Sense -  the Sofware for the Education of Children with 
Dea�lindness

TECHNOLOGY
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JULIA MAYOROVA
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Julia este Director al Centrului de Resurse și Sprijin în Surdocecitate 
din Moscova, ce oferă servicii copiilor și adulţilor cu deficienţe 
multiple, precum și cursuri specialiștilor ce lucrează cu persoane cu 
surdocecitate. 

Julia are o bogată experienţă în organizarea de conferinţe știinţifice 
internaţionale și este specializată în munca alături de tineri 
cercetători. 

A creat și a condus proiectul ”Mentori și studenţi”, ce are ca scop 
dezvoltarea unei școli știinţifice de cercetare a surdocecităţii în Rusia 
și stabilirea unei comunităţi știinţifice sustenabile. 

A iniţiat un nou format al Conferinţei Internaţionale a Tinerilor Cercetători în Surdocecitate, 
ce are ca scop oferirea de oportunităţi tinerilor oameni de știinţă din domeniul 
surdocecităţii de a împărtăși experienţe și de a crea o reţea internaţională.
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Julia is the Director of the Dea�lind Support Resource Center in Moscow, that provides 
services for children and adults with multiple disabilities and educational courses for 
specialists, who work with dea�lind people. 

Julia has extensive experience in organizing international scientific conferences and 
specializes in working with young researchers. She created and led the project "Mentors 
and students'', which aims to develop a scientific school for the study of dea�lindness in 
Russia and the formation of a sustainable scientific community. 

She started a new format of the International Young Researchers Conference on 
dea�lindness, with the main aim of this event to give the opportunity to young scientists 
within the field of dea�lindness to share experiences and to create an international 
network.
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ALINA KHOKHLOVA
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Alina este Profesor Asistent la Universitatea de Stat de Psihologie și 
Educaţie din Moscova, și psiholog la Centrul de Resurse și Sprijin în 
Surdocecitate. 

În ultimii 15 ani, lucrează ca psiholog la Școala pentru Deficienţi de 
Auz, departamentul pentru copii cu deficienţe multiple. 

Are mai bine de 25 de publicaţii în limba rusă, pe teme precum: 
dezvoltarea cognitivă a deficienţilor de auz, limbajul semnelor și 
comunicarea, comunicarea în familiile copiilor deficienţi de auz și cu 
surdocecitate.
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Alina is Assistant Professor in Moscow State University of Psychology and Education and a 
psychologist in Dea�lind Support Resource Center. 

For the past  15 years, she has worked as a psychologist in the School for the Deaf, Home 
Department for children with multiple disabilities. 

She has more than 25 publications in Russian, with the main topics: cognitive development 
of the Deaf, sign language and communication, communication in families with deaf and 
dea�lind children.
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Odată cu pandemia de COVID-19 din aprilie 2020, organizaţiile educaţionale, inclusiv Centrul de 
Resurse și Sprijin pentru Persoanele cu Surdocecitate și Familiile Lor Yaseneva Polyana (Moscova), 
s-au mutat în mediul digital. Dacă vorbim despre munca cu specialiști, eram pregătiţi pentru 
această mutare: organizasem deja în mod constant cursuri educaţionale online, consultări și 
webminarii de ceva timp. Ceea ce a fost însă dificil a fost să continuăm munca individuală și de grup 
cu copiii cu surdocecitate și deficienţe multiple în online. Atât specialiștii cât și părinţii aveau 
îndoieli legate de acest format. Cu toate acestea, părea foarte important pentru noi să păstrăm 
legătura și să oferim o formă de sprijin copiilor și părinţilor. Sumarizând experienţa noastră, putem 
acum evidenţia câteva condiţii și recomandări generale, care în situaţii speciale - când întâlnirile 
faţă în faţă nu sunt posibile - pot fi implementate cu succes. 

Câteodată, a fost posibil să organizăm ore online cu adolescenţi și tineri, folosind limbajul 
semnelor, chat-ul și materiale ilustrate.

Organizarea de ore online cu copiii mici cu deficienţe multiple severe a fost cel mai dificil. Dar 
împreună cu părinţii, am decis să ţinem mai multe astfel de sesiuni cu fiecare copil, precum și 
sesiuni de grup în format experimental. 

Dacă e să descriem pe scurt caracteristicile muncii unui specialist cu copilul mic cu dizabilităţi 
severe multiple în format faţă-în-faţă, trebuie luate în considerare reacţiile lente sau întârziate ale 
copilului la diferitele tipuri de stimuli, la acţiunile specifice de comunicare și la importanţa 
deosebită a contactului tactil apropiat. Deseori, profesorii aleg pentru fiecare copil, individual, cel 
mai eficient stimul: obiecte de o anumită culoare, textură, chiar și greutate sau temperatură, 
sunete cu anumite caracteristici, intensitate sau natura atingerii (pe de o parte, percepută în mod 
pozitiv de copil și pe de altă parte, necesară și suficientă pentru a activa mișcarea și comunicarea). 
La fiecare copil, timpul mediu de reacţie la anumite tipuri de stimuli se determină experimentând. 
Este necesar, pentru a înţelege ritmul activităţii. Obiectivele acestor activităţi sunt: sprijin pentru 
iniţiativa de comunicare, interesul cognitiv, mișcarea intenţională și învăţarea caracteristicilor 
unor obiecte.

În situaţia sesiunilor online, părinţii devin ghizi. Este important de înţeles că explicarea tehnologiei 
părinţilor înainte de a începe munca practică nu este mereu eficientă. De aceea, sfatul nostru este 
de a ghida comportamentul părintelui transformându-l într-un partener de comunicare și de joacă 
în timpul sesiunii online. Instrumentele pentru a reuși asta sunt, în primul rând, niște instrucţiuni 
clare. În al doilea rând, ritmul și intonaţia vorbirii noastre pot seta ritmul mișcărilor și 
comportamentului părinţilor. În al treilea rând, aceștia trebuie sprijiniţi să observe și să 
interpreteze acţiunile copilului. 

Această prezentare va arăta rezultatele acestor activităţi și concluziile după intervievarea 
părinţilor.

Tehnologii educaţionale digitale pentru copiii cu 
surdocecitate, familii și profesioniști

JULIA MAYOROVA, Director

ALINA KHOKHLOVA, Psiholog

Centrul de Resurse și Sprijin în Surdocecitate Con-nection Moscova, Rusia
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In connection with the Covid-19 pandemic in April 2020, educational organizations, including the 
Yaseneva Polyana Resource Center of support dea�lind and their families (Moscow), have 
moved to digital work. And if we are talking about working with specialists, we were ready for this 
kind of approach: we have been providing online educational courses, consultations and webinars 
on an ongoing basis for a pretty long time. What was difficult in this situation is to continue group 
and individual work with children with dea�lindness and MD in online format. Both specialists 
and parents doubted the possibility and effectiveness of this format. Nevertheless, it seemed very 
important for us to stay in touch and provide at least some support to children and parents. 
Summing up our experience, we can highlight some conditions and general recommendations, 
which in special situations when face-to-face meetings with are impossible, can be relatively 
successfully implemented.

It was sometimes possible to hold classes with teenagers and young adults online using sign 
language, chatting, and illustrative materials.

The organization of classes with children of early age with severe multiple developmental 
disorders seemed to be the most difficult. But together with parents we decided to organize 
several sessions with each child, as well as group sessions in an experimental format.

If we briefly describe the features of a specialist's work with little children with severe and 
multiple disabilities in a face-to-face format, it is necessary to take into account slow or delayed 
reactions to many types of stimuli, specific communicative actions, and the special importance of 
close tactile contact. Teachers often choose individually for each child the most effective stimuli: 
objects of a certain color, texture, even weight and temperature, sounds with certain 
characteristics, intensity and nature of touch (which on the one hand is positively perceived by the 
child, and on the other is necessary and sufficient to activate movement and communication). For 
each child, the average reaction time to certain types of stimuli is determined experimentally. This 
is necessary to understand the pace of the activity. The objectives of such work are: support for 
communicative initiative, cognitive interest, intentional movements, and learning about the 
characteristics of objects.

In the situation of online lessons, parents become guides. It is important to understand that 
explaining technology to parents before they start practice is not always effective. Therefore, we 
advice to guide the behavior of a parent as a communication and game partner just during the 
class. And the tools of this regulation are, first of all, very clear instructions. Secondly, the pace of 
our speech and intonation can also set a certain rhythm and pace to the movements and behavior 
of the parent. Thirdly, we help the parent to notice and interpret the child's actions.

The presentation will show the results of this work and the conclusions we made after 
interviewing parents.

Digital Educational Technologies for Dea�lind Children, 
Families and Professionals
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JULIA MAYOROVA, Director

ALINA KHOKHLOVA, Psychologist

Dea�lind Support Resource Center in Moscow Con-nection Moscow, Russia
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Conf. univ.  dr.  Cristian Buică-Belciu este Director al 
Departamentului de Psihopedagogie Specială al Facultăţii de 
Psihologie și Știinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din 
București, România și membru în Comitetul Director al Colegiului 
Psihologilor din România.

De asemenea, este membru al Dea�lind International. 
Activitatea sa profesională include participarea la proiecte de 
cercetare naţionale și internaţionale, cursuri postuniversitare în 
calitate de formator (inclusiv în aria surdocecităţii şi a 
deficienţelor senzoriale multiple), conferinţe, simpozioane şi 
workshopuri cu participare naţională şi internaţională. 

Este autor și coautor al mai multor lucrări știinţifice (cărţi, capitole în volume colective, 
articole știinţifice, comunicari).

38



Cristian Buică Belciu, Ph.D., Associate Professor of Special Education is the Chair of the 
Department of Special Psycho-pedagogy (Special Education) within the Faculty of 
Psychology and Educational Sciences, University of Bucharest, Romania and a member on 
the Board of Directors of the Romanian Psychologists College.

Also, he is a member of Dea�lind International.His professional activities include the 
participation in national and international programmes, post-graduate training courses - 
including the areas of dea�lindness and multisensory impairments, attending national 
and international symposiums, conferences and workshops. 

He is author and co-author of many scientific papers (books, chapters in collective 
volumes, scientific articles, communications).
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Comunicarea reprezintă atât instrumentul, cât şi mediul esenţial al incluziunii sociale a 
persoanelor cu surdocecitate. Prin comunicare sunt vehiculate nu numai informaţii, dar şi opinii, 
convingeri, stări emoţionale, atitudini, valori. Îndeosebi în surdocecitate, comunicarea – în toate 
formele sale – are şi rolul de liant al relaţiilor interpersonale, contribuind la imersarea persoanei 
într-o dinamică a unor voinţe şi intenţionalităţi exterioare, permisive uneori, refractare alteori faţă 
de propria voinţă şi intenţie, evaluativă, dar şi formativă în sfera experienţelor de cunoaştere, în 
esenţă oferind un flux continuu al învăţării accesat nemijlocit prin tact şi restantul auditiv şi vizual 
ori mediat de interpret/facilitator sau de tehnologia asistivă. 

Dincolo de informare, instruire, cunoaştere, comunicarea impune şi un transfer de autoritate şi 
putere, atât colectiv (de la grup către individ), cât şi particular (de la liderul grupului către individ). 
Relaţia dintre persoana cu surdocecitate şi grup, luat ca întreg sau transfigurat în lider, este 
complet dezechilibrată şi inevitabil univocă, în dezavantajul celei dintâi. În această situaţie, 
comunicarea în comunitate funcţionează mai degrabă ca instrument al aculturaţiei decât al 
educaţiei, fenomen prin care persoanei cu surdocecitate i se furnizează şi i se inculcă reprezentări, 
convingeri, valori şi atitudini ale grupului de apartenenţă. În felul acesta, incluziunea în societate a 
persoanelor cu surdocecitate capătă trăsături specifice ableismului, devenind aproape similară 
unui colonialism cultural sui generis. 

Mai profund decât în cazul oricărei dizabilităţi, în surdocecitate, simptome precum audismul, 
vidismul, mai nou distantismul, se accentuează, creând impresia unei incluziuni aparente, dar 
lăsând amprenta unei inegalităţi segregante, adeseori inflexibile şi intolerante, camuflate într-un 
discurs al binelui militant. Trecerea de la comunicare în comunitate la comunitate în comunicare 
reprezintă tocmai depăşirea acestui tokenism simbolic al formei autosuficiente şi 
autosatisfăcătoare a imperialismului ableist şi deschiderea reală către „communicatio”, către 
„punerea laolaltă” a informaţiilor, a ideilor, a trăilor, a experienţelor şi a valorilor tuturor 
membrilor grupului respectiv. 

În felul acesta, prin cultivarea unui ethos cu adevărat incluziv, persoanele cu surdocecitate îşi vor 
putea redefini în timp grupul de apartenenţă ca grup de referinţă, cu toate efectele profunde şi 
pervazive asupra elaborării eului, autodefinirii identitare, estimării şi afirmării de sine, interiorizării 
moral valorice şi participării civice autentice la nivel de comunitate şi societate.

De la comunicare în comunitate, la comunitate în 
comunicare: eseu privind incluziunea în societate a 
persoanelor cu surdocecitate

CONF. UNIV. DR. CRISTIAN BUICĂ-BELCIU 
Director Departamentul de Psihopedagogie Specială, 
Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei, Universitatea din București, România
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Communication represents both the instrument, and the essential environment for the social 
inclusion of people with dea�lindness. Through communication, not only information is 
circulated, but also opinions, convictions, emotional states, attitudes, values. In the case of 
dea�lindness above all, communication - in all its forms - has the role of a binding agent for 
interpersonal relations, contributing to the individual’s immersion in a dynamics of exterior will 
and intentionality, sometimes permissive, other times reluctant towards one’s own will and 
intention, evaluative, but also formative in the sphere of knowledge experiences. It provides a 
continuous flow of learning, accessed directly through touch, residual hearing or vision, or 
mediated via an interpreter /facilitator or via assistive technology.

Beyond information, training or knowledge, communication also imposes a transfer of authority 
and power, both collectively (from a group to an individual), and individually (from the leader of 
the group to the individual). The relationship between the person with dea�lindness and the 
group, taken as a whole and turned into a leader, is completely unbalanced and unavoidably 
unequivocal, in the disadvantage of the first one. In this situation, the communication in the 
community works more as an instrument of acculturation than one of education, a phenomenon 
where the person with dea�lindness is given and instilled with representations, convictions, 
values and attitudes of his/her group. Thus, the social inclusion of people with dea�lindness takes 
features specific to ableism, becoming almost similar to cultural colonialism sui generis.

More profound than in the case of any other type of disability, in dea�lindness, symptoms such as 
audism, vidism, or more recently distantism, become more acute, allowing the impression of an 
apparent inclusion, but leaving the mark of a segregative inequality, often inflexible and 
intolerant, camouflaged in the discourse of the militant good. Moving from communication to 
community and from community to communication represents nothing else but this symbolic 
tokenism of the self-sufficient and self-satisfying for of ableist imperialism and the real opening 
towards „communicatio”, towards “putting together” information, ideas, feelings, experiences  
and values of all members of the respective group.

This way, by cultivating a truly inclusive ethos, people with dea�lindness will be able to redefine 
their group, over time, as a reference group with all profound and pervasive effects upon the self, 
the identity auto-definition, self estimation and affirmation, moral values introversion and 
authentic civic participation to community and society.

From Communication in the Community, to Community in 
Communication: an Essay on the Inclusion of People with 
Dea�lindness in the Society
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CRISTIAN BUICĂ-BELCIU, PhD
Associate Professor of Special Education, Chair of the Department of Special 
Psycho-pedagogy (Special Education), the Faculty of Psychology and Educational 
Sciences, University of Bucharest, Romania
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Denis Kuleshov este Directorul Laboratorului ”Sensor-Tech”, ce 
dezvoltă tehnologii și dispozitive inovative pentru persoanele cu 
deficienţe senzoriale. 

Și-a început cariera profesională în sfera reabilitării prin tehnologie și 
a tehnologiei asistive la Centrul pentru Reabilitare Complexă pentru 
Deficienţi de Auz și Hipoacuzici, BMSTU. 

Atunci, Denis a co-fondat Centrul pentru dezvoltarea inovării sociale 
”Enabling Technologies”, unde coordonează proiectele de 
cercetare și educaţie. Este autor a 14 cercetări și 8 patente. 

Pentru participarea activă și implementarea de proiecte de 
importanţă socială, Denis Kuleshov a primit premii de recunoaștere din partea 
Președintelui Rusiei și a Primarului Moscovei.
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Mr. Denis Kuleshov is Head of Laboratory "Sensor-Tech" which develops innovative 
technologies and devices for people with sensory impairments. 

He started his professional career in the sphere of technological rehabilitation and assistive 
technology at the Center for Complex Rehabilitation of the Deaf and Hard-of-Hearing, 
BMSTU. 

Then, Denis co-established "The center for development of social innovation "Enabling 
Technologies" where he oversees research and education projects. Author of 14 research 
papers and 8 patents. 

For his active participation and implementation of socially significant projects, Denis 
Kuleshov has been awarded commendation by the Russian President and the Mayor of 
Moscow.
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Deficienţele de văz și de auz sunt probleme acute ce afectează multe persoane în întreaga lume. 
Laboratorul «Sensor-Tech» a fost înfiinţat pentru a răspunde acestor probleme și pentru a 
dezvolta tehnologii și dispozitive pentru persoanele cu deficienţe de vedere și de auz, inclusiv 
pentru persoane cu surdocecitate. În această lucrare, Dl. Denis Kuleshov, Director al Laboratorului 
«Sensor-Tech», va prezenta tehnologiile și produsele dezvoltate în beneficiul persoanelor cu 
limitări de vedere și de auz, inclusiv Asistentul Smart pentru nevăzători «Robin», dispozitivul 
pentru recunoașterea vorbirii «Charly» și Simulatorul VR Oftalmic «See My World». Dezvoltate 
pentru persoanele cu deficienţe senzoriale, aceste produse au ca scop îmbunătăţirea vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi.

Asistentul Smart pentru nevăzători «Robin» este un dispozitiv asistiv nou ce permite persoanelor 
nevăzătoare să se orienteze mai bine în interior și în exterior. «Robin» poate recunoaște obiecte - 
până la 50 de unităţi, poate identifica distanţa până la ele și poate detecta obstacolele. Rezultatele 
recunoașterii sunt transmise utilizatorului prin intermediul unor căști. Pentru a avertiza 
utilizatorul că există obstacole neașteptate în calea sa, Asistentul Smart «Robin» transmite 
informaţia prin intermediul unor vibraţii de diferite intensităţi. «Robin» arată ca o cameră video 
mică și poate fi purtată ușor pe mână. Funcţionează fără conexiune la internet sau aplicaţii terţe. 
«Robin» a fost dezvoltat pentru a complementa bastonul alb. Deci, este ușor de utilizat și nu 
necesită instruire îndelungată.

Dispozitivul de recunoaștere a vorbirii «Charly» este dezvoltat în scopul unei comunicări 
independente între persoanele cu deficienţe de auz, cele cu surdocecitate și persoanele fără 
limitări din cauza unor probleme de sănătate. «Charly» permite recunoașterea vorbirii și o 
convertește în text. «Charly» transpune textul vorbit pe monitor, telefon mobil, TV, tabletă sau 
dispozitiv Braille. «Charly» poate fi utilizat în centre de servicii sociale, instituţii educaţionale, 
spitale și clinici, bănci, gări etc. În viitor, «Charly» va permite munca și studiul la distanţă: de 
exemplu, la universităţi, la locul de muncă, la conferinţe, etc.

Simulatorul VR Oftalmic «See My World», în baza unor date clinice reale, permite imitarea 
diverselor boli ale ochilor, precum și vedere bionică (imitarea protezei oculare). Tehnologia 
permite studierea specificităţilor bolilor oculare din perspective până la acest moment 
inaccesibile - din perspectiva pacientului. Simulatorul poate fi folosit în scop educaţional sau 
medical, spre exemplu pentru a evalua abilităţile de învăţate are elevilor din școlile speciale, 
pentru a adapta materialele educaţionale în folosul copiilor cu deficienţe vizuale, etc. «See My 
World» poate fi de asemenea utilizat în clinicile de oftalmologie - permite membrilor din familie să 
vadă ceea ce vede persoana apropiată cu deficienţe de vedere. «See My World» poate fi utilizat în 
scop știinţific, pentru un studiu mai aprofundat al diferitelor boli ale ochiului. Simulatorul a fost 
dezvoltat în două versiuni: pentru PC («See My World VR») și pentru dispozitive mobile («See My 
World») și o versiune profesională («See My World Pro» pentru «iOS»). Aplicaţia mobilă este 
disponibilă pentru descărcare gratuită.

Tehnologii pentru persoanele cu deficienţe de vedere și de 
auz: inteligenţă artificială, realitate virtuală și multe altele

DENIS KULESHOV
Director Sensor-Tech Laboratories Rusia
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Visual and hearing disabilities are acute problems affecting many people worldwide. Laboratory 
«Sensor-Tech» has been established to address these problems and develop technologies and 
devices for people with visual and hearing disabilities, including the deaf-blind. In this report, Mr. 
Denis Kuleshov, Director of «Laboratory Sensor-Tech», will present the technologies and products 
developed for people with visual and hearing limitations, including Smart assistant for the blind 
«Robin», Speech recognition device «Charly» and Ophthalmic VR-Simulator «See My World». 
Developed for people with sensory limitations, these products aim to make the lives of people 
with disabilities better.

Smart assistant for the blind «Robin» is a new assistive device which allows blind people to better 
orientate themselves indoors and outdoors. «Robin» can recognize objects – up to 50 units, 
determine distance to them and detect obstacles. Recognition results are transmitted to the user 
through plug-in headphones.  To warn a user about unexpected obstacles, Smart assistant 
«Robin» transmits the information about them by vibrations of different intensity. «Robin» looks 
like a small camera and can be easily worn on a hand. It works without Internet connection or 
third-party applications. «Robin» has been developed as a complement to a white cane. Thus, it is 
simple to use and does not require long training.

Speech recognition device «Charly» is designed for independent communication between people 
with hearing impairments, deaf-blind and people without health limitations. «Charly» allows to 
recognize speech and converts it into text. «Charly» displays recognized speech on a monitor, a 
mobile phone, a TV, a tablet or a Braille display. «Charly» can be used in social service centers, 
educational institutions, hospitals and clinics, banks, railway stations, etc. In perspective, «Charly» 
will also allow to study or work remotely: for instance, at university, for remote work, at 
conferences, etc.

Ophthalmic VR-Simulator «See My World» on the basis of real clinical data allows to imitate various 
eye diseases and also bionic vision (imitation of eye prostheses). The technology allows to study 
specificities of eye diseases from previously inaccessible side – from the side of a patient. The 
Simulator can be used for educational and medical purposes, for example, to evaluate capabilities 
of pupils studying at special schools, to adapt education materials for children with visual 
impairments, etc. «See My World» can also be used in eye clinics – it allows to show the relatives 
how their close one with visual impairments sees. «See My World» can be used for scientific 
purposes for a deeper studying of various eye diseases as well. The Simulator has been developed 
in 2 versions: for PC («See My World VR») and for mobile devices («See My World») and 
professional version («See My World Pro» for «iOS»). Mobile app is available for free download.

Technologies for People with Visual and Hearing 
Impairments: Artificial Intelligence, Virtual Reality and More
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DENIS KULESHOV
Director Sensor-Tech Laboratories Russia
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Dan este fondatorul Asociaţiei pentru Dezvoltare Urbană. S-a născut 
la București, în anul 1978. 

A absolvit Liceul Jean Monnet din București și Facultatea de Film din 
cadrul UNATC, specialitatea Imagine de film și TV (2000-2004).  

A profesat ca Operator Cameră și Director de Fotografie (Pro TV, 
Antena 1, Castel Film, MediaPro). 

A început Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană din anul 2007, iar din 
2010 desfășoară proiecte de lobby și advocacy dedicate persoanelor 
cu deficienţe de vedere. 

În 2020 a lansat platforma de e-learning Tactile Images, care oferă 
copiilor nevăzători de pretutindeni șansa de a descoperi independent lumea cu ajutorul 
tehnologiei asistive.
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Dan is the founder of the Association for Urban Development. He was born in Bucharest in 
1978. 

He graduated from Jean Monnet Highschool in Bucharest and the Faculty of Film within the 
National University of Theater and Film, specialising in Film and TV Cinematography (2000-
2004). 

He worked as Cameraman and Photography Director (Pro TV, Antena 1, Castel Film, Media 
Pro). He established the Association for Urban Development in 2007, and since 2010 he has 
been implementing lobby and advocacy projects dedicated to people with visual 
impairments. 

In 2020, he launched the e-learning platform Tactile Images, giving children with visual 
impairment everywhere the chance to discover the world independently, with the help of 
assistive technology.
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Dezvoltarea inteligenţei spaţiale este vitală pentru un copil nevăzător deoarece aceasta îl ajută să-
și creeze imagini mentale coerente ale lumii înconjurătoare, dar și să se orienteze mai ușor în 
spaţiu. Același lucru este valabil și în cazul copiilor cu surdocecitate și deficienţe senzoriale 
multiple, acolo unde restantul vizual și auditiv permit acest lucru.

Educaţia spaţială este educaţie 1:1, necesită interacţiunea directă dintre copilul nevăzător și 
profesorul care îi ghidează mâna pe un desen reliefat în timp ce îi explică ce are sub deget. Cum 
putem, însă, să continuăm predarea în timpul pandemiei de Covid-19, când școlile sunt închise?

Cu ajutorul platformei de e-learning Tactile Images, aceasta oferă profesorilor acces la o bibliotecă 
de 800 de desene care se autodescriu. În același timp, le permite să creeze desene cu descrieri 
personalizate, care au un cod QR atașat, și pe care să le trimită apoi părinţilor copiilor nevăzători 
prin e-mail. 

Reliefarea se poate face de către părinţii deveniţi astfel actori importanţi în procesul educaţional, 
printr-o metodă simplă și necostisitoare: Seringa cu Adeziv. După ce planșa a fost reliefată, copilul 
o poate explora independent cu ajutorul unei aplicaţii asistent, care citește codul QR, identifică 
planșa și apoi poziţia degetului arătător pe desen, citind apoi descrierile introduse de profesor în 
platformă.

Cum fiecare act educaţional trebuie să se încheie cu o evaluare, ne întoarcem din nou la platforma 
online. Acolo, profesorii pot crea grupuri pentru fiecare clasă la care predă pentru a urmări 
evoluţia elevilor, alături de părinţi.

Platforma de e-learning Tactile Images este veriga lipsă dintre educaţia spaţială și predarea la 
distanţă deoarece își propune să rupă barierele impuse de modul tradiţional de predare. Își 
propune să facă acest lucru prin transferul cunoștinţelor profesorului în online, de unde fiecare 
copil va putea avea acces la informaţii personalizate chiar de acasă. 

Tactile Images: 
Veriga lipsă dintre educaţia spaţială și predarea la distanţă

DAN PATZELT
Președinte Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană, România
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The development of spatial intelligence is vital for children with visual impairments because it 
helps them create coherent mental images of the surrounding world, as well as to move around 
the environment. The same goes for children with dea�lindness and multisensory impairments 
as well, where residual vision and hearing allow. 

Spatial education is a 1:1 type of education, it requires direct interaction between the child with 
visual impairments and the teacher guiding his/her hands on an embossed drawing while 
explaining what the fingers sense. How can we keep teaching though, during the COVID-19 
pandemic, with the schools closed?

With the help of the e-learning platform Tactile Images, teachers have access to a library of 800 
self-describing drawings. At the same time, it allows them to create more drawings with 
personalised descriptions, with a QR code attached, and then send these to the parents of 
children with visual impairments by e-mail.

The embossed printing can be done by parents, who become important actors in the educational 
process, through a simple and cheap method: the Syringe with Adhesive. After the drawing was 
embossed, the child can explore it independently with the help of an assistant app that reads the 
QR code, identifies the drawing and then the position of the pointing finger on the drawing, 
reading the description introduced in the platform by the teacher.

As every educational process must end with an assessment, we go back to the online platform. 
There, teachers can create groups for each class where they teach in order to track children’s 
progress alongside the parents.

The e-learning platform Tactile IMages is the missing link between spatial education and long 
distance teaching because it aims to break the barriers imposed by the traditional ways of 
teaching. It aims to do this by transferring the knowledge of the teacher online, and each child can 
have access to personalised information from home.

Tactile Images: 
The Missing Link between Spatial Education and Remote 
Teaching
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DAN PATZELT
President Association for Urban Development, Romania
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Dl. Uttam Kumar, Director Programe Sense India, lucrează în 
domeniul dizabilităţii de 20 de ani, din care în ultimii 16 ani în domeniul 
surdocecităţii la Sense India. 

Este calificat în domeniul serviciilor de reabilitare pentru persoane cu 
dizabilităţi și are un Master în psihologie. 

Expertiza și aptitudinile sale sunt în aria conceptualizării, planificării și 
implementării de cursuri pentru profesori din învăţământul special și 
pentru familii, dezvoltând materiale și resurse. A instruit profesioniști 
din India, Bangladesh, Nepal și Uganda în domeniul surdocecităţii și al 
dizabilităţii. 

A contribuit de asemenea la numeroase publicaţii și articole în jurnale de specialitate.
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Mr Uttam Kumar, Director – Programme, is in the disability sector for 20 years and 
associated with dea�lindness and Sense India for 16 years. 

He is trained in Disability Rehabilitation Services and Masters in Psychology. He has 
expertise and skills in conceptualising, planning and implementing training of special 
educators, families and also developing resource materials as well. 

He has trained professionals in India, Bangladesh, Nepal and Uganda on the varying level of 
dea�lindness and disabilities. 

He has also contributed to various publications and published papers in journals.
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Sachin Rizal lucrează la Sense India din 2006. 

A fost primul interpret oficial pentru persoane cu surdocecitate din 
India, dezvoltându-și aptitudini pentru a sprijini și a ghida persoanele 
cu surdocecitate și familiile or. În calitate de Director Dezvoltare a 
Capacităţii la Sense India, el lucrează îndeaproape cu organizaţii 
partenere din India, Bangladesh și Nepal. 

Susţine cursuri cu copii și adulţi cu surdocecitate, familiile lor, 
educatori, profesioniști, specialiști în medicină și para-medicină la 
nivel naţional și internaţional. 

A susţinut de asemenea cursuri de instruire la Sarva Shiksha Abhiyan 
(SSA) pentru trainer care lucrează cu copii cu surdocecitate, dezvoltând materiale de curs 
în funcţie de nevoie. 

Sachin are aptitudini în dezvoltarea de curricule pentru instruirea profesioniștilor la diferite 
nivele, de materiale de referinţă și resurse.
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Mr Sachin Rizal has been working with Sense India since 2006. 

He was India’s first official dea�lind interpreter, and developed skills to support and guide 
persons with dea�lindness and their families. As Head of Capacity Building at Sense India 
he works closely with partner organisations in India, Bangladesh and Nepal. 

He trains children and adults with dea�lindness, their family members, educators, 
professionals, medical and paramedical professionals on a national and an international 
level. He has also trained Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) master trainers to work with 
dea�lind children and develops learning materials depending on the needs. 

Sachin has also skills to develop curriculum for training of professionals at various levels, 
and develop reading and reference materials.
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În ultimii ani, utilizarea tehnologiei a crescut în cadrul programelor de reabilitare a persoanelor cu 
dizabilităţi. În unele domenii, utilizarea tehnologiei era deja la un nivel avansat în timp ce, în 
domeniul surdocecităţii, utilizarea tehnologiei a fost limitată de elemente ce ţin de costuri, 
disponibilitate, capacitatea de folosire, inovare etc. În timpul recentei pandemii COVID-19, am fost 
forţaţi să vedem ce opţiuni există pentru utilizarea tehnologiei în a sprijini necesităţile persoanelor 
cu surdocecitate; aici sunt incluse domeniile de management de proiect și tehnologie asistivă.

Tehnologia asistivă (TA) este principalul mijloc de a sprijini comunicarea la persoanele cu 
surdocecitate (PSc) li la cele cu dizabilităţi (PD). Scopul este de a DEPĂȘI efectele limitative date de 
dizabilitate și de a-i face capabili să îndeplinească SARCINI în orice CIRCUMSTANŢE și în orice 
MEDIU. TA sprijină aceste persoane în a deveni mai eficiente atât cât este posibil și să creeze un 
cadru de comunicare cu lumea văzătoare și auzitoare. TA sprijină de asemenea persoana cu 
surdocecitate să comunice independent, fără sprijin uman.

Tehnologia asistivă sprijină de asemenea persoanele cu surdocecitate să primească materiale de 
citit și de scris în funcţie de necesităţile fiecăreia (în Braille sau Morse sau Print de dimensiune 
mare); le oferă acces la internet - o mare de informaţie ce le aduce o lume întreagă sub degete.

Tehnologia asistivă face ca persoana cu surdocecitate să fie mai independentă și o sprijină în 
procesul de comunicare. Cu toate acestea, nu există un dispozitiv universal anume care 
funcţionează în cazul tuturor persoanelor cu surdocecitate, acestea au nevoie de adaptări în 
funcţie de necesităţile utilizatorului individual.

TA se referă la produse, dispozitive sau echipamente ce au menirea de a menţine, de a crește sau 
de a îmbunătăţi capacităţile funcţionale ale persoanelor cu surdocecitate. Tehnologia asistivă 
poate compensa limitări funcţionale și sprijini persoanele să participe la activităţile de zi cu zi, 
inclusiv în educaţie, formare, socializare, independenţă și în muncă. 

Articolul 2 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 
spune: ”Comunicarea” include limbaj, afișare text, Braille, comunicare tactilă, tipărire cu caractere 
mari, multi-media accesibile, limbaj simplu scris și audio, cititor uman și moduri augmentative și 
alternative, mijloace și formate de comunicare, inclusiv informaţie accesibilă și tehnologia 
comunicării.

Folosind tehnologia pentru a ajunge la persoanele cu 
surdocecitate pe timp de COVID-19 în India, Bangladesh și 
Nepal

UTTAM KUMAR, Director Programe

SACHIN RIZAL, Director Dezvoltare Capacitate

Sense India
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India, Bangladesh și Nepal împărtășesc multe asemănări din punct de vedere geografic, 
topografic și cultural. Prin urmare, majoritatea tehnicilor ce se pot aplica sau implementa într-una 
din ţări pot fi replicate în celelalte două ţări. Pandemia cu COVID-19 a venit cu multe provocări în 
viaţa persoanelor cu surdocecitate, a familiilor și specialiștilor. La început, când a debutat 
perioada de carantină, nu eram în poziţia de a înţelege și de a face faţă noii situaţii. Era extrem de 
dificil să luăm legătura cu persoanele cu surdocecitate. Se crease o opacitate absolută din cauza 
barierelor de comunicare între educatori și persoanele cu surdocecitate.

La un anumit moment dat, exista un nivel ridicat de frustrare în rândul părinţilor, aceștia simţindu-
se neajutoraţi în a face faţă situaţiei copilului/copiilor lor. Singura speranţă de a păstra un contact 
cu aceștia era prin intermediul familiei, cu tehnologia pe care o aveam la dispoziţie, de exemplu 
prin telefon mobil conectat la internet, prin dispozitive Braille, aplicaţia Samsung Good Vibes, 
telefoane clasice, opţiunea de împrumutare a telefonului, înregistrări video și diseminarea 
acestora în rândul părinţilor în scop terapeutic și educaţional, mesaje text convenţionale de tip 
SMS, utilizarea Google Drive pentru încărcarea de date, folosind comunicarea digitală și materiale 
de învăţare, schimbarea în sisteme de transfer de date online și adaptarea strategiilor de predare,

Prezentarea va aborda scopul tehnologiei în educaţia și reabilitarea persoanelor cu surdocecitate 
și modul în care Sense India s-a folosit de tehnologie pentru a ajunge la persoanele cu 
surdocecitate în timpul pandemiei cu COVID-19.
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In the recent years, use of technology has increased in the rehabilitation programme for persons 
with disabilities. In some sectors, the use of technology was anyway at the advanced level, 
whereas, in the field of dea�lindness, the use of technology was limited due to various limitations 
like affordability, availability, skill to use, innovation, etc.  During the recent COVID-19 pandemic, 
we were forced to look at the options to use technology to support the needs of persons with 
dea�lindness; this included the areas related to programme management and assistive 
technology.

Assistive Technology (AT) is the primary means of supporting communication of people with 
dea�lindness (PwDb) and disabilities (PwD). It is to OVERCOME the limiting effect of their 
disability and enable them to perform TASKS in any given CIRCUMSTAMCES and ENVIRONMENT. 
It helps them become efficient to an extent possible and creates a level playing field with the 
sighted- hearing world. AT also helps a person with dea�lindness to communicate independently 
without human support.

Assistive technology also enables persons with dea�lindness to receive reading and writing 
material according to their needs (in Braille/ Morse code or in Large Print); and provides exposure 
to the Internet – hub of database which brings the world to their fingertips.

Assistive technology makes a person with dea�lindness more independent and supports them in 
their communication as well. However, there is no one particular device which is universal and 
works for all people with dea�lindness and requires customization as per the needs of an 
individual user.

It refers to products, devices or equipment that are used to maintain, increase or improve the 
functional capabilities of people with dea�lindness. Assistive technology can help to 
compensate for functional limitations and enable people to participate in the activities of day to 
day life, including education, training, socialisation, independence and employment.

The UNCRPD under Article 2 says: “Communication” includes languages, display of text, Braille, 
tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-
language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of 
communication, including accessible information and communication technology.

Using Technology to Reach out To Persons with 
Dea�lindness during COVID-19 Pandemic Situation in India, 
Bangladesh and Nepal
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UTTAM KUMAR, Programmes Director 

SACHIN RIZAL, Head of Capacity Building

Sense India
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India, Bangladesh and Nepal share similar geographical topography and culture as well. 
Therefore, most of the techniques which are applicable or implemented in one country may be 
replicated in other two countries as well. COVID-19 pandemic brought lots of challenges in the 
lives of persons with dea�lindness, their caregivers and professionals. Initially when the 
lockdown happened, we were not in the position of understanding or coping with the situations. 
It was very difficult to get in touch with individuals with dea�lindness. There was an absolute 
opacity formed because of the communication barriers between the educators and persons with 
dea�lindness.

At one point of time there was even frustration seen among parents as they were helpless in 
coping up with the situation of their child/ children. The only hope of having a contact with them 
was through their caregivers with the help of available technology i.e., through mobile phones 
using internet facilities, some using refreshable braille device, Samsung Good Vibes app, 
conventional calls, lend a phone option, video recordings and then disseminating it to parents for 
therapy or educational purpose, using conventional messages like SMS, using google drives to 
load the data, using digital communication and learning materials, changed to online transferring 
system and adaptations in teaching strategies.

The presentation will discuss the scope of technology in education and rehabilitation of persons 
with dea�lindness and how Sense India used it to reach out to persons with dea�lindness during 
COVID-19 pandemic.
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AMALIA FODOR
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Manager și strateg experimentat, atât în sectorul business cat și în 
cel non-profit, Amalia Fodor are o experienţă de 20 de ani în 
comunicare corporativă integrată, organizaţională și comercială.  

Amalia este pasionată de promovarea beneficiilor tehnologiei 
digitale ca metodă eficientă și utilă în integrarea persoanelor și a 
comunităţilor dezavantajate. 

Din anul 2012 este director al Fundaţiei Orange, iar prin intermediul 
programelor dezvoltate este pionier al promovării utilizării 
tehnologiilor digitale în educaţie și incluziune pentru o societate mai 
bună, mai educată și mai incluzivă.
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An experienced strategist and manager, both in the business sector and the non-for-profit, 
Amalia Fodor has an experience of more than 20 years in integrated corporate, 
organisational and commercial  communication. 

Amalia is passionate about promoting the benefits of digital technology as an efficient and 
useful method to integrate disadvantaged people and communities. 

Since 2012, she has been the Director of Orange Foundation, and through the programmes 
developed, is a pioneer in promoting the use of digital technologies in education and 
inclusion towards a better, more educated and more inclusive society.
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Din anul 2012, Fundaţia Orange susţine incluziunea socială a persoanelor cu deficienţe de vedere 
și/sau de auz din România prin intermediul programului anual „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel 
mai amplu fond de finanţare dedicat acestui grup vulnerabil. Investiţia programului depășește 
astăzi 2.3 milioane euro, iar numărul beneficiarilor direcţi și indirecţi este de peste 670.000 de 
persoane.

Susţinem proiecte de educaţie, sănătate şi cultură, iar de-a lungul anilor, abordarea digitală s-a 
dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode prin care putem facilita accesul la oportunităţi 
egale. Astfel, am dezvoltat primul program din România unde tehnologiile asistive se află în 
centrul procesului de integrare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere și/sau de auz.

„Lumea prin Culoare și Sunet” este un fond de finanţare cu tradiţie, în cadrul căruia au fost 
implementate 46 de proiecte şi soluţii asistive. Dar mai mult, prin intermediul acestui program am 
reuşit să mobilizăm şi să conectăm organizaţii cu obiective comune, pentru a realiza împreună 
acţiuni cu impact semnificativ.

De echipa Sense ne leagă o frumoasă și îndelungă colaborare, începută în anul 2014, cu proiectul 
„Sens pentru viaţă”. În cadrul lui au fost înfiinţate 8 centre vocaţionale în Arad, București, Buzău, 
Craiova, Focșani, Galaţi, Iași și Timișoara, toate funcţionale și astăzi. Anul trecut, 17 tineri cu 
surdocecitate au devenit prima generaţie de viitori tipografi, iar acum 7 dintre ei sunt angajaţi în 
domeniu.

Doi ani mai târziu, proiectul „Sensabilitate” a adus în atenţia opiniei publice problematica specifică 
surdocecităţii, prin intermediul unei caravane organizate în 12 orașe importante din ţară, dar și a 
Cartei Albe a Surdocecităţii, un instrument de lobby și advocacy pentru care au fost strânse 1247 de 
semnături. În același timp, a fost creată și platforma www.sensabilitate.ro devenită resursă cheie 
în domeniu, cu informaţii relevante şi de actualitate pentru persoanele cu surdocecitate şi familiile 
acestora.

Anul trecut, am marcat o premieră la nivel naţional, european și chiar internaţional, din datele 
identificate de echipa Sense în urma cercetării. Este vorba despre „e-Sense”, primul pachet de 
soft-uri educaţionale open source, gratuit și accesibil pentru copiii cu surdocecitate din România. 
Un proiect ambiţios, dezvoltat alături de alţi 4 parteneri.

În 2020 Sense Internaţional România a câștigat o nouă finanţare, pentru a transforma internetul 
într-un loc mai sigur pentru copiii și tinerii cu deficienţe senzoriale și surdocecitate. Proiectul se 
numește „Sensi” și prin intermediul unor videouri animate, îi va informa pe copiii și tinerii cu 
deficienţe senzoriale, despre cum să se protejeze împotriva potenţialelor abuzuri online – 
cyberbullying, abuz emoţional, sexual, financiar sau economic.

Suntem conştienţi că procesul de integrare socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale este 
unul de durată, ce necesită resurse imense, un efort susţinut şi acţiuni constante. De aceea, prin 
intermediul programului de finanţare „Lumea prin Culoare și Sunet”, susţinem anual proiecte care 
fac demersuri coerente în această direcţie.

Lumea prin Culoare și Sunet cu Fundaţia Orange

AMALIA FODOR
Director Fundaţia Orange
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Ever since 2012, Orange Foundation has been supporting the social inclusion of people with 
hearing and/or visual impairments in Romania through the annual programme ”The World 
through Colour and Sound”, the most ample funding programme dedicated to this vulnerable 
group. Today, the investment is more than 2.3 million Euro and the number of direct and indirect 
beneficiaries is over 670.000 people.

We support projects in education, health and culture and over the years, the digital approach has 
proven to be one of the most effective methods we can use to facilitate access to equal 
opportunities. Thus, we developed the first programme in Romania where assistive technology 
lies in the center of the integration process of people with visual and/or hearing impairments.

“The World through Colour and Sound” is a funding programme that is already a tradition, with a 
total of 46 projects and assistive solutions implemented. Moreover, through this programme, we 
managed to mobilise and connect organisations with similar objectives, so as to achieve together 
actions with a significant impact.

We have a long and beautiful collaboration with the Sense team, started in 2014 with the project 
“Sense for Life”. With this project,  8 vocational centers were established in Arad, Bucharest, 
Buzău, Craiova, Focșani, Galaţi, Iași and Timișoara, all of them functional to date. Last year, 17 
young people with dea�lindness became the first generation of future typographers, and 7 of 
them are employed in the field.

Two years later, the project “Sensabilitate” brought to the public attention the specific issues 
around dea�lindness, through a road trip that took place in 12 major towns all around Romania 
and the White Card of Dea�lindness, a lobby and advocacy instrument that raised 1247 
signatures. At the same time, the platform www.sensabilitate.ro was created, a key resource in 
the field, with relevant and up-to-date information for people with dea�lindness and their 
families.

Last year, we hit a first at national, European and even international level, from data identified by 
the Sense team following research, we are talking about “e-Sense”, the first open source, free 
educational software pack accessible for children with dea�lindness in Romania. An ambitious 
project, developed with 4 partners.

In 2020, Sense International Romania was awarded a new grant to transform the internet into a 
much safer place for children and young people with sensory impairments and dea�lindness. The 
project is called “Sensi” and, though animated videos, will inform children and young people with 
sensory impairments about how to protect themselves against potential online abuse - 
cyberbullying, emotional, sexual, financial or economic abuse.

We are aware that the social integration of people with sensory impairments takes time, requires 
immense resources, a sustained effort and constant action. For this reason, through the funding 
programme “The World through Colour and Sound”, we support each year projects that take 
coherent actions in this direction.

The World through Colour and Sound with Orange 
Foundation
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AMALIA FODOR
Director Orange Foundation 
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OLIVIA VEREHA
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Cu un background in comunicare și User Experience Design, 
Olivia își dedică timpul, din 2016, coordonării programelor 
Code for Romania. 

Pasionată de tehnologie și de modul în care digitalul poate 
modela și îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a oamenilor, Olivia are 
ca obiectiv înţelegerea în profunzime a comportamentelor 
umane în interacţiunea cu mediul online. 

Având un focus puternic pe funcţionalitate, eficienţă și 
simplificare, provocarea cea mai mare a sa este să traducă 
de la complicat la simplu, de la mare la mic, de la haos la sens 
în tot ceea ce ţine de construirea de soluţii digitale care au 

ca scop rezolvarea problemelor care ne vizează pe toţi.
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Having a background in communication and User Experience Design, Olivia has been 
dedicating her time since 2016, to coordinating the programmes of Code for Romania. 

Passionate about technology and the way in which the digital can shape and improve the 
everyday life of people, Olivia’s objective is to understand in depth human behaviour in its 
interaction with the online environment. 

With a strong focus on functionality, efficiency and simplification, her greatest challenge is 
to translate from complicated to simple, from big to small, from chaos to meaning, 
everything linked with building digital solutions that aim at solving problems that we are all 
facing.
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ETELKA CZONDI
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Etelka s-a alăturat echipei Sense Internaţional România în anul 2007, 
în calitate de Coordonator Programe și Comunicare. 

Începând cu 1 aprilie 2017, ea a preluat poziţia de Director al fundaţiei. 

Cu o experienţă de peste 20 ani în domeniul organizaţiilor non-
guvernamentale din România, Etelka a lucrat de-a lungul anilor cu 
Fundaţia European Children’s Trust și Asociaţia Prader Willi din 
România. 

Este licenţiată în Psihologie și în Comunicare și Relaţii Publice și 
urmează cursurile de Master, programul de Studii de Dezvoltare 
Internaţională și Etica Relaţiilor Internaţionale în cadrul Facultăţii de 

Filosofie, Universitatea București.
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Etelka joined the SIR team in 2007, as Programmes and Communication Coordinator. 

Beginning with April 1st 2017, she took on the position of Director. 

With an NGO experience of more than 20 years in Romania, Etelka has worked along the 
years with the European Children’s Trust and the Romanian Prader Willi Associations. 

She is licensed in Communication and Public Relations and in Psychology and is currently 
enrolled in a Master Degree Course at the University Bucharest, Faculty of Philosophy, 
studying International Development and Ethics of International Relations.
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Tehnologia digitală este din ce în ce mai răspândită în sistemul de educaţie și în viaţa de zi cu zi, însă 
nu și în cazul copiilor cu surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educaţie de calitate și să nu 
”rămână în urmă”, este necesar un software (program) adaptat nevoilor lor specifice date de 
combinaţia de deficienţe de vedere și de auz.

În absenţa văzului şi/sau auzului accesul la cunoaştere este mult limitat, de aceea sunt necesare 
activităţi specifice de stimulare senzorială prin care copilul poate intra în contact cu lumea. Scopul 
principal al e-Sense este acela de a transpune în sfera tehnologiei digitale exerciţii care să ducă la 
formarea abilităţilor perceptive de detectare a stimulilor senzoriali şi conştientizarea prezenţei 
lor, dezvoltarea atenţiei la stimulii senzoriali, formarea şi dezvoltarea abilităţii de localizare a 
stimulilor, de explorare şi manipulare a stimulilor, de recunoaştere şi discriminare.

Exerciţiile din platformă au la bază experienţa profesională a specialiștilor din domeniul 
surdocecităţii de la școlile partenere: Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă Cristal Oradea, Centrul 
Școlar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Pufan Timișoara și Liceu Tehnologic Special Vasile 
Pavelcu Iași, combinată cu experienţa comunităţii de tineri profesioniști și entuziaști de la Code for 
România care dezvoltă soluţii IT cu scopul de a găsi soluţii la diferite probleme ce ţin de oameni și 
societate. Astfel, a fost conceput un set de exerciţii specifice ce are ca scop stimularea senzorială a 
copilului cu surdocecitate și deficienţe senzoriale multiple, mai multe tipuri de exerciţii de 
stimulare, localizare și identificare.

După înscrierea în platforma www.esense.ro, specialistul va avea acces la o serie de exerciţii ce 
pot fi realizate împreună cu copilul. Specialistul are un grad mare de control asupra 
caracteristicilor exerciţiilor, cum ar fi forme, culori, contrast, mărime, direcţie de mișcare a 
obiectelor – totul pentru a putea personaliza exerciţiile în funcţie de nivelul de dezvoltare al 
copilului. Specialistul va putea înregistra, monitoriza și evalua progresul copilului, venind astfel în 
sprijinul procesului de evaluare iniţială și continuă.

Exerciţiile sunt realizate în acord cu Curriculumul naţional pentru educarea copiilor cu 
surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
nr. 5243/01.09.2008) și Conţinutul educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat 
copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate (Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 
3071/18.01.2013).

Proiectul este finanţat de Fundaţia Orange prin Programul Lumea prin Culoare și Sunet, ediţia 
2019.

e-Sense - software pentru educaţia copiilor cu surdocecitate

OLIVIA VEREHA
C.O.O. Code for Romania

ETELKA CZONDI
Director Sense Internaţional România
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Digital technology is more and more widely spread in the education system and in our everyday 
life, but not in the case of children with dea�lindness. In order for them to also have access to high 
quality education and not be “left behind”, a software that is adapted to the specific requirements 
given by the combination of hearing and visual impairments is needed.

In the absence of vision and/or hearing, access to knowledge is a lot more limited, which is why 
specific sensory stimulation activities are necessary, helping the child to be inContact with the 
world. The main purpose of e-Sense is to transpose in the digital technology sphere exercises that 
lead to the development of perception skills to detect sensory stimuli and to become aware of 
their presence, to develop the child’s attention to sensory stimuli, form and develop skills to 
localise these stimuli, to explore and manipulate them, to recognise and discriminate them.

The exercises on the platform are based on the professional expertise of the specialists in the field 
of dea�lindness from the partner schools: School Centre for Inclusive Education Cristal Oradea, 
School Centre for Inclusive Education Constantin Pufan Timisoara and Special Technological 
Highschool Vasile Pavelcu Iasi, combined with the experience of the community of young an 
enthusiastic specialists from Code for Romania who develop IT solutions aiming at finding 
solutions to various issues related to people and society. Thus, a set of exercises was developed 
with the aim to provide the sensory stimulation of the child with dea�lindness and multisensory 
impairments, a number of exercises for stimulation, localisation and identification.

After registering on the platform www.esense.ro, the specialist will have access to a series of 
exercises that can be done together with the child. The specialist has a high degree of control 
upon the exercises characteristics, such as shapes, colours, contrast, size, direction of movement 
– all in order to be able to personalise the exercises depending on the child’s level of development. 
The specialist will have the possibility to record, monitor and assess the child’s progress, therefore 
supporting the initial and continuous assessment process.

The exercises are developed in agreement with the National Curriculum for the Education of 
Children with Dea�lindness/Multisensory Impairments (Order of the Ministry of Education, 
Research and Innovation no. 5243/01.09.2008) and the Educational Content for Ante-preschool 
Early Intervention for Children with Multisensory Impairments / Dea�lindness (Order of the 
Ministry of Education no. 3071/18.01.2013).

The project is funded by Orange Foundation through the Programme The World through Colour 
and Sound, 2019 edition.

e-Sense -  the Software for the Education of Children with 
Dea�lindness
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OLIVIA VEREHA
C.O.O. Code for Romania

ETELKA CZONDI
Director Sense International Romania
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OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

25.11.2020
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13.50 – 14.00 Instrucţiuni pentru participanţi, conectare și programul zilei 

14.00 – 14.30 Frank Kat, Olanda
În provocări găsim oportunităţile: cum să privim efectele 
pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu surdocecitate

14.30 – 15.00 Dr. Andrew Blaikie, 
Helen St. Clair Tracy, 
Scoţia
Optimizarea sprijinului acordat familiilor

15.00 - 15.30 Jonathan Monk, UK
Riscuri, rezilienţă, provocări și oportunităţi - experienţa unei 
organizaţii ce oferă servicii sociale în timpul pandemiei

15.30 - 16.00 Veslemøy Ytrestøyl, Norvegia
Menţinerea atenţiei asupra activităţilor și interacţiunilor sociale 
cu semnificaţie în viaţa de 
zi cu zi

16.00 - 16.30 PAUZĂ

16.30 - 17.00 ATELIER

Mădălina Simion, Viorel Micu, Ramona Antonie România
Perspective ale vieţii pe timpul pandemiei: 
Cu și despre oameni!

OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

25.11.2020
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13.50 – 14.00 Instructions for participants, connection issues and summary of 
the day 

14.00 – 14.30 Frank Kat, The Netherlands
Within the Challenge Lays the Opportunity: a View on How to 
Look at the Effects that the COVID-19 Pandemic has on People 
who are Dea�lind

14.30 – 15.00 Dr. Andrew Blaikie, Helen St. Clair Tracy, Scotland
Optimising Family Support

15.00 - 15.30 Jonathan Monk, UK
Risks, Resilience, Challenges and Opportunities – the Experience 
of a Social Care Organisation during the Pandemic

15.30 - 16.00 Veslemøy Ytrestøyl, Norway
Maintaining Focus on Meaningful Activities and Social 
Interactions in Everyday Life

16.00 - 16.30 BREAK

16.30 - 17.30 WORKSHOP

Mădălina Simion, Viorel Micu, Ramona Antonie Romania
Views on Life during the Pandemic: With and About People!

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

25.11.2020
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FRANK KAT
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Frank Kat are o experienţă de 18 ani în domeniul Surdocecităţii, 
lucrând cu o gamă variată de persoane și organizaţii, în principal în 
educaţie, cercetare și îngrijire. 

Frank a lucrat la nivel internaţional, ca membru în Consiliul Director al 
Dea�lind International, activând ca Trezorier, apoi Vice-Președinte și, 
din 2019, Președinte al Dea�lind International. 

A fost director al Centrului de Excelenţă în Surdocecitate al Royal 
Dutch Kentalis în Olanda. Și-a început cariera la Royal Dutch Kentalis 
ca director al Kentalis Mariella (MDVI) și mai târziu la Școala pentru 
Copii cu Surdocecitate Kentalis Rafael din Olanda. 

Specializarea lui Frank este în dezvoltarea copilului, tehnologia informaţiei și comunicării, 
fiind pasionat de educaţie și îngrijire incluzivă.
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Frank Kat has over 18 years of experience in the field of Dea�lindness, working with a very 
wide range of people and organisations, mainly education, research and care. 

Frank has worked internationally, as a member of the Board of Dea�lind International and 
being active as Treasurer, the Vice President and since 2019 President of Dea�lind 
international. He has been the director of the Centre of Excellence on Dea�lindness of 
Royal Dutch Kentalis in the Netherlands. 

He started at Royal Dutch Kentalis as the headmaster of Kentalis Mariella (MDVI) and later 
at the School for Dea�lind children, Kentalis Rafael, in the Netherlands. 

Frank has a special focus on the development of children, information and communication 
technology and with a great passion for inclusive education and care.

NOVEMBER 25, 2020 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
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Această prezentare este mai degrabă împărtășirea unui punct de vedere. Dea�lind International 
este punctul de conectare în domeniul surdocecităţii la nivelul întregului glob. Membrii și 
partenerii reprezintă organizaţii ce furnizează servicii în domeniul surdocecităţii. Organizaţia se 
concentrează pe nevoile persoanelor cu surdocecitate, familiilor și profesioniștilor din domeniu.

Din momentul în care am început să resimţim impactul enorm al COVID-19, împărtășirea de soluţii, 
idei și noi cercetări bazate pe practică a devenit mai importantă ca oricând. Când pandemia de 
COVID-19 a început, nevoia de comunicare online a devenit un aspect ce trebuia luat în considerare 
și rezolvat imediat, pentru că sprijinul și contactul regulat nu mai era posibil în foarte multe cazuri. 
De cele mai multe ori, școlile și centrele de suport sunt închise iar situaţia continuă cauzată de 
COVID-19 ne afectează toate contactele și comunicarea/

Cu toate acestea, distanţarea fizică este noua realitate pentru noi toţi, o parte din ce în ce mai mare 
a muncii noastre se întâmplă de acasă, iar provocarea menţinerii și îmbunătăţirii conexiunilor și 
comunicării rămâne. Toţi membrii societăţii noastre fac faţă, mai mult sau mai puţin, acelorași 
obstacole și limitări și depind de aceleași platforme digitale pentru a comunica. Acest lucru duce 
societatea la un concept complet diferit de contact și comunicare și oferă oportunităţi valoroase 
de creștere a conștientizării și de campanii.

Acest atelier va discuta importanţa comunicării, concentrarea pe drepturi, dar și oportunităţile și 
partea pozitivă a efectelor și provocărilor din faţa noastră.

https://www.dea�lindinternational.org/

În provocări găsim oportunităţile: 
Cum să privim efectelor pandemiei de COVID-19 asupra 
persoanelor cu surdocecitate

FRANK KAT
Președinte Dea�lind International
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This presentation is more about sharing a view. Dea�lind International is the point of connection 
on Dea�lindness worldwide. Its members and partners represent organisations who provide 
services in the field of Dea�lindness. It is focused on the needs of individuals who are dea�lind, 
their families and the professionals from the field. 

Ever since we experienced the enormous impact of COVID-19, sharing practice based solutions, 
ideas and new research became more important than it was before. When the COVID-19 pandemic 
started the need for online communication became an issue that needed to be addressed and 
solved immediately because regular support and contact was in a lot of cases not possible 
anymore. Schools and support centres are often still closed and the continuous and ongoing 
situation with COVID-19 is affecting all our contact and communication. 

However physical distancing is a new reality for everyone, a growing part of the daily work is done 
from home, with the challenge to maintain and improve connections and communication. All the 
members of our society are facing more or less the same obstacles and limitations and are 
depending on the same digital platforms in order to communicate. This brings the society in a 
completely different concept of contact and communication, and offers good opportunities for 
awareness raising and campaigns. 

This workshop will discuss the importance of communication, focus on rights, but would like to 
discuss with you the opportunities and positive side of the effects and challenges we face.

https://www.dea�lindinternational.org/

Within the Challenge Lays the Opportunity:
A view on how to look at the effects that the Covid 19 
pandemic has on people who are dea�lind

FRANK KAT
President Dea�lind International

NOVEMBER 25, 2020 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
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ANDREW BLAIKIE
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Dr. Andrew Blaikie este oftalmolog consultant în cadrul Serviciului 
Naţional  de Sănătate Fife ș i  Lector Superior  în  echipa 
Departamentului de Boli Infecţioase și Sănătate Globală a 
Universităţii St. Andrews. 

A studiat, a lucrat și a predat pe întreg continentul african, 
conducând secţia de oftalmologie pediatrică la Spitalul CCBRT din 
Tanzania, actualmente colaborând cu Rwandan Charity Eye Hospital 
timp de 4 luni pe an. 

În Marea Britanie, a fost membru al echipei ce a stabilit Sistemul 
Naţional de Alertă în domeniul deficienţelor vizuale la copii. 

Interesele lui principale sunt diagnosticul frugal și instrumentele de simulare în predare 
pentru ţările cu resurse limitate, precum și bolile neuro-oftalmice.
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Dr Andrew Blaikie is a Consultant Ophthalmologist in NHS Fife and Senior Lecturer in the 
Infection and Global Health Division team at the University of St Andrews. 

He has studied, worked and taught throughout Africa having been lead for paediatric 
ophthalmology at CCBRT Hospital in Tanzania and currently seconded to the Rwandan 
Charity Eye Hospital for 4 months per year. 

In the UK he was a member of the team that established the National Notification system 
for Childhood Visual Impairment. 

His main interests are frugal diagnostic and teaching simulation tools for low resource 
countries as well as neuro-ophthalmic diseases.
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HELEN ST CLAIR TRACY

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

Helen St Clair Tracy este părintele fondator și unul dintre principalii 
specialiști ce scriu pentru organizaţia Cerebral Visual Impairment 
Society of Scotland (CVI Scotland). 

Pagina de internet a CVI Scotland este utilizată în 160 de ţări și este 
considerată resursa cheie la nivel internaţional în acest domeniu (n.t. 
deficienţe vizuale cerebrale). 

Helen participă cu prezentări despre CVI la nivel internaţional și 
naţional, inclusiv ca vorbitor principal, și este pasionată de a conferi 
familiilor și celor apropiaţi persoanelor afectate, încrederea dată de 
cunoaștere. 

Helen lucrează alături de colegi de la o serie de universităţi, în special universităţile St 
Andrews și Edinburgh.
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Helen St Clair Tracy is the parent founder and one of the lead writers for the charity, the 
Cerebral Visual Impairment Society of Scotland (CVI Scotland).  

CVI Scotland’s website is used in one hundred and sixty countries and is considered the 
leading international resource.  

Helen speaks nationally and internationally on CVI, including keynote, and is passionate 
about empowering with knowledge, particularly the families and those closest to affected 
people.  

Helen works alongside colleagues from several universities, particularly the Universities of 
St Andrews and Edinburgh. 
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Anul acesta, din cauza COVID, multe școli s-au închis temporar iar copiii au fost trimiși acasă, 
inclusiv copii cu surdocecitate sau cu dizabilităţi severe cauzate de deficienţe senzoriale multiple. 
Părinţii au devenit profesori, dar mulţi au avut dificultăţi dintr-o serie de motive diferite.

Părinţii și îngrijitorii își cunosc copiii mai bine decât oricine, prin urmare învăţarea acasă ar trebui să 
fie o oportunitate extraordinară pentru copii, dar mulţi părinţi au o înţelegere limitată a 
necesităţilor educaţionale ale copilului lor în privinţa deficienţelor senzoriale multiple și se 
bazează pe profesorii pentru îndrumare.

Îmbunătăţind abilităţile părinţilor prin cunoaștere, părintele ar putea conduce și ghida toate 
aspectele din dezvoltarea copilului, lucrând împreună cu mai mulţi profesioniști care să-l sprijine. 

A-i învăţa într-un mod comprehensiv pe părinţi și pe îngrijitori vine cu multe provocări, în principal 
din cauza abilităţilor și stilurilor diferite de învăţare, mai ales acolo unde subiectul este extrem de 
complex. Un mod de a rezolva această dificultate este crearea unor simulări de calitate, bazate pe 
dovezi. Simulările sunt o modalitate de a arăta experienţa trăită de persoana afectată, din 
perspectiva sa. simulările pot fi o cale rapidă și eficientă de a arăta unei persoane ceva ce în alte 
condiţii ar fi extrem de dificil și de complicat de explicat, într-un timp extrem de îndelungat.

În parteneriat, Universitatea St. Andrews și organizaţia caritabilă CVI Scoţia colaborează cu multe 
persoane afectate din comunitate, pentru a crea simulări ale deficienţelor vizuale corticale numite 
disfuncţia fluxului dorsal.

Părintele fondator al CVI Scoţia, Helen St Clair Tracy, va explica atât oportunităţile cât și 
provocările date de învăţarea părinţilor. Dr Andrew Blaikie de la Universitatea St. Andrews va 
descrie pe scurt provocările date de crearea unor simulări ale unor condiţii neurologice complexe, 
dar și oportunităţile deosebite pentru studenţii universităţii de a lucra la proiecte cu sens ce fac o 
reală diferenţa în viaţa oamenilor.

Având în vedere îngrijirea neonatală mult îmbunătăţită, CVI (deficienţele vizuale corticale) devine 
o condiţie din ce în ce mai des întâlnită în clinicile de oftalmologie pediatrică. Creșterea nivelului de 
conștientizare a profesioniștilor, dar și a părinţilor și îngrijitorilor, este esenţială pentru a lucra cu 
acești copii în mod eficient.

Prezentarea va include un scurt video cu câteva simulări dezvoltate prin acest parteneriat.

Optimizarea sprijinului acordat familiilor

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

DR. ANDREW BLAIKIE
Lector superior Universitatea St. Andrews, 
Consultant , ScoţiaServiciul Naţional de Sănătate Fife

HELEN ST CLAIR TRACY
Fondator CVI Scoţia 
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This year, due to Covid, many schools closed temporarily, and children were sent home, including 
children who are dea�lind or have profound disabilities with multiple sensory impairments. 
Parents became teachers but many struggled for different reasons.    

Parents and carers likely know their child better than anyone else, so learning at home should 
provide a great opportunity for the child, but many parents only have a basic understanding of 
their child’s educational needs in relation to their sensory impairments and rely upon teachers to 
guide them. 

By upskilling parents with knowledge, the parent could lead and guide all aspects of their child’s 
development, working collaboratively with many professions who may support them. We explain 
our view of the important opportunities of parent led support. 

Comprehensively teaching parents and carers presents many challenges, particularly due to 
different learning styles and abilities, especially where the subject matter is extremely complex. 
One way around this difficulty is to create quality and evidence-based simulations. Simulations are 
a way of showing the lived experience of the affected person, from their perspective.  Simulations 
can be a quick and efficient way of simply showing a person something that is otherwise very 
difficult and complicated to explain, taking a great deal of time.

In partnership, the University of St Andrews and charity CVI Scotland collaborate with many 
affected people in their community to create simulations of cerebral visual impairments called 
dorsal stream dysfunction. 

Parent founder of CVI Scotland Helen St Clair Tracy will explain both the opportunities and 
challenges of teaching parents.  Dr Andrew Blaikie from the University of St Andrews will explain a 
little about the challenges of creating simulations of complex neurological conditions, and the 
great opportunities it gives university students to work on meaningful projects that will make a 
real difference to people’s lives. 

Due to improved neonatal care CVI is becoming a more common condition seen in general 
paediatric ophthalmology clinics. Raising awareness amongst health professionals as well as 
parents and carers is paramount if we are to manage these children effectively. 

The presentation will include a short video of some of the simulations work developed through 
this ongoing partnership. 

Optimising Family Support
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DR. ANDREW BLAIKIE
Senior Lecturer St. Andrews University 

e Consultant, ScotlandNHS Fif

HELEN ST CLAIR TRACY
Founder CVI Scotland 
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JONATHAN MONK
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Jonathan s-a alăturat organizaţiei Sense în 2015. El este responsabil cu 
programul de vacanţe și excursii Sense; asigurarea calităţii și 
siguranţa persoanelor; voluntariat; programul naţional de artă, sport 
și stare de bine. 

De asemenea, el supervizează Serviciile de Specialitate pentru Copii și 
Tineri Sense și este responsabil strategic pentru asigurarea celui mai 
bun posibil start în viaţă pentru copii și pentru familiile lor. 

Este co-președinte al Grupului de Referinţă ai Utilizatorilor Sense, 
asigurându-se că oamenii sprijiniţi de Sense sunt implicaţi în 
planificarea strategică și în modul în care serviciile noastre sunt 
dezvoltate și oferite. 

Este asistent social calificat și a lucrat în domeniul social al serviciilor pentru persoane cu 
dizabilităţi de peste 25 de ani.
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Jonathan joined Sense in 2015.  He is responsible for leading our holidays and short breaks 
programme; quality assurance and safeguarding; volunteering; and the national arts, 
sports and well-being programme.  

He also oversees the Sense Specialist Services for Children and Young People and is the 
strategic lead for ensuring that children and families get the best possible start in life.  

He co-chairs our Sense User Reference Group to ensure that the people Sense supports are 
involved in our strategic plans and the way our services are developed and delivered.

 He is a registered social worker and has worked in social care services with people with 
disabilities for over 25 years.
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Pandemia de COVID-19 a dus la schimbări și provocări semnificative în viaţa de zi cu zi a noastră, a 
tuturor. Pentru persoanele cu dizabilităţi care accesează servicii de îngrijire și sprijin, și pentru 
familiile lor, impactul pandemiei a fost unul mult mai pronunţat. Unul din grupurile cele mai 
dezavantajate în situaţie de risc, efectele pandemiei sunt disproporţionat de mari.

Oamenii s-au simţit uitaţi și lăsaţi fără suficient sprijin, fără informaţii și fără comunicare. Sprijinul 
pe care îl primeau de obicei s-a oprit - cu multe servicii ce s-au închis peste noapte, fără niciun 
avertisment. Oamenii au resimţit neliniște, izolare și lipsa unor sisteme vitale de sprijin și 
conexiune ce le permiteau să își trăiască viaţa.

În calitate de organizaţie ce oferă îngrijire și sprijin social persoanelor cu dizabilităţi complexe, 
Sense a trebuit să răspundă și să își adapteze sprijinul pentru a se asigura că oamenii sunt în 
siguranţă în timpul pandemiei. Pentru organizaţia, asta a adus multe riscuri și provocări, inclusiv 
planificarea pentru implicaţiile de ordin financiar ale serviciilor finanţate caritabil; îndeplinirea 
cerinţelor de siguranţă împotriva infecţiei; asigurarea de echipamente de protecţie adecvate 
pentru personal; asigurarea unui număr suficient de personal în serviciile rezidenţiale; sprijinirea 
oamenilor ce resimţeau nivele crescute de anxietate, stress și confuzie cu privire la ceea ce se 
întâmpla în vaţa de zi cu zi în lumea întreagă. Am observat comportamente noi și diferite din 
partea persoanelor ca răspuns la modificarea rutinelor și structurilor obișnuite, precum și impactul 
pe care restricţiile le-au avut asupra relaţiilor semnificative.

Cu toate acestea, pandemia a oferit și multe oportunităţi și a demonstrat felul în care ne putem 
adapta sprijinul pentru a răspunde acestor provocări și pentru a reduce perturbările și impactul 
asupra indivizilor. Abordarea noastră în planificare și luare de decizii a fost una holistică la nivelul 
organizaţiei. Serviciile și personalul nostru au demonstrat o creativitate remarcabilă, rezilienţă și 
inovare, nu doar pentru siguranţa oamenilor, dar și pentru a ne asigura ca sprijinul oferit se baza pe 
ceea ce era important pentru indivizi. Personalul a găsit modalităţi creative de a menţine contactul 
cu membrii familiilor celor pe care îi sprijinim. Informaţia a fost accesibilizată și transmisă în moduri 
cu semnificaţie pentru a ajuta oamenii să facă alegeri și să păstreze controlul, cum ar fi programele 
de desensibilizare în folosirea echipamentelor de protecţie. Echipa noastră a dezvoltat povești 
sociale și elemente vizuale de sprijin pentru a ajuta oamenii să înţeleagă ceea ce resimt și să dea 
senzaţia de structură și predictibilitate de care aveau nevoie. 

Riscuri, rezilienţă, provocări și oportunităţi - experienţa unei 
organizaţii ce oferă servicii sociale în timpul pandemiei
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JONATHAN MONK
Director Operaţiuni Sense Marea Britanie
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Am mutat în online sprijinul oferit copiilor, tinerilor și familiilor, prin intermediul unor activităţi și 
resurse virtuale. Serviciile noastre de împrietenire și grupurile de socializare au oferit sesiuni 
virtuale și au distribuit resurse, inclusiv ”săculeţi pentru prieteni” astfel încât oamenii să se simtă 
conectaţi cu alţi oameni și mai puţin izolaţi și singuri. Programul nostru de arte, sport și stare de 
bine a dezvoltat un program online de activităţi incluzive și accesibile ce pot fi accesate online. Am 
furnizat echipamente senzoriale, Ipad-uri și programe software ce ofereau soluţii la provocările 
date de excluziunea digitală, pentru a îmbunătăţi învăţarea prin activităţi. Am observat o creștere 
în nivelul de participare al voluntarilor dornici să ajute și să fie în contact cu persoane ce resimt 
singurătate și izolare.

Nu se poate subestima faptul că această perioadă este una plină de provocări, ce a necesitat un 
răspuns imediat și flexibil. A necesitat creativitate, dorinţă, angajament și rezilienţă pentru a 
naviga prin această perioadă și pentru a găsi noi modalităţi de sprijin și implicare a oamenilor.
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The COVID-19 Coronavirus pandemic resulted in significant changes and challenges to the daily 
lives of us all.  For disabled people who access care and support, and their families, the impact of 
the pandemic has been much more pronounced.  For some of the most at risk and disadvantaged 
groups, they have been disproportionately affected by the pandemic.

People have felt forgotten and left without sufficient support, information and communication.  
The support that they would usually access stopped – with many services closing overnight 
without warning.  People were left feeling anxious, isolated and without the vital supports and 
connections that enable them to live their lives.

As a charity providing social care and support to people with complex disabilities, Sense had to 
respond and adapt its support to keep people safe and well throughout the pandemic.  This 
bought many risks and challenges for the charity, including planning for the financial implications 
for commissioned and charitably funded services; managing the infection control requirements; 
sourcing appropriate personal protective equipment (PPE); ensuring appropriate levels of 
staffing across our accommodation services; and supporting people experiencing heightened 
levels of anxiety, distress and confusion about what was happening in their day to day lives and in 
the world around them.  We saw new and different types of behaviour from individuals in 
response to changes to familiar routines, structures and the impact of restrictions on important 
relationships.

However, the pandemic has also provided many opportunities and has shown how we can adapt 
our support to respond to these challenges and to reduce the disruption and impact for 
individuals.  We took a ‘whole organisation’ approach to planning and decision making.  Our 
services and staff teams demonstrated remarkable creativity, resilience and innovation in order to 
not only keep people safe but also to ensure that support was based on what was important to 
individuals.  Staff found creative ways to maintain contact with the family members of the people 
we support.  Information was provided in accessible and meaningful ways in order to help people 
make choices and stay in control, such as programmes of desensitisation to the use of PPE for 
people.  Our staff developed social stories and visual supports to help people to understand what 
they would experience and to provide the sense of structure and predictability they needed.

Risks, Resilience, Challenges and Opportunities – the 
experience of a social care organisation during the pandemic
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JONATHAN MONK
Director of Operations Sense UK
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We moved our support for children, young people and families online to provide virtual activities 
and resources.  Our befriending services and social groups provided virtual sessions and 
distributed resources, including ‘buddy bags’ to help people feel connected with others and less 
isolated and lonely as a result.  Our arts, sports and well-being programme developed a virtual 
timetable of inclusive and accessible activities for people to access online.  We provided sensory 
equipment, IPads and software to address some of the challenges of digital exclusion and to 
enable learning from activities to be extended.  We have seen an increase in participation from 
skilled volunteers eager to reach out and engage people experiencing loneliness and isolation.

It cannot be underestimated that this has been an extremely challenging period that has required 
an immediate and flexible response.  This has required creativity, willingness, commitment and 
resilience in order to navigate this period and to find new ways to support and engage people.
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VESLEMØY YTRESTØYL
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Veslemøy Ytrestøyl a lucrat cu copii cu deficienţe de auz timp de 25 de 
ani până când, în urmă cu 5 ani, a început să lucreze cu adulţi cu 
surdocecitate congenitală la Signo Vivo, în Norvegia. 

Ea administrează o casă cu cinci rezidenţi ce locuiesc în propriile 
apartamente în casa respectivă. 

Veslemøy este asistent social. 

De-a lungul anilor, și-a îmbogăţit educaţia cu studii de pedagogie și 
psihologie, precum ”Atașamentul și dezvoltarea omului” sau 
”Comunicare atipică”, pentru a menţiona doar câteva.
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Veslemøy Ytrestøyl has been working with deaf children for 25 years before she, 5 years 
ago, started her work with adults with congenital dea�lindness at Signo Vivo, Norway. 

She is administering a house with five residents living at their own apartment within the 
house.

Veslemøy is educated as a social worker. 

Throughout the years, she has added on to her education with pedagogical and 
psychological studies such as “Attachment and human development” and “Atypical 
communication” to mention some.
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În timpul pandemiei, Guvernul și Institutul Norvegian de Sănătate Publică (INSP) au furnizat 
îndrumare și informaţii privind modul de prevenire a transmiterii bolii cauzate de coronavirus. 
Pentru că rezidenţii noștri sunt adulţi cu surdocecitate congenitală, a trebuit să asigurăm un 
echilibru între măsurile INSP de distanţare fizică și socială și necesităţile rezidenţilor de 
interacţiune și comunicare bazată pe atingere și pe apropiere.

Pentru a preveni transmiterea virusului, INSP a subliniat că o distanţă de cel puţin un metru ar 
trebui păstrată pe parcursul întregii zile de muncă, că trebuie evitată atingerea feţei și a corpului.  
Am înţeles imediat că pentru noi nu era posibil să limităm contactul apropiat între membrii echipei 
și rezidenţi, asta dacă doream să continuăm să întreţinem un contact și o interacţiune cu 
semnificaţie. Membrii personalului au resimţit pe de o parte teama de a se îmbolnăvi, dar și teama 
de a aduce COVID-19 în rândul rezidenţilor, neurmând regulile. În interacţiunile noastre cu 
rezidenţii cu surdocecitate, ne concentrăm pe nevoile lor de a primi răspunsuri corporale și de a 
folosi simţul tactil. Prin aceste interacţiuni, rezidenţii au oportunitatea de anticipare, predicţie și 
influenţare a activităţilor zilnice din viaţa de zi cu zi. Pentru a menţine apropierea cât se poate de 
sigură, diminuând riscul de infectare, a trebuit să modificăm programul de lucru al personalului. 
Făcând asta, am experimentat noi oportunităţi de apropiere. Ne-a oferit de asemenea o mai bună 
înţelegere și conștientizare a măsurii în care programul personalului influenţează rezidenţii, atunci 
când predictibilitatea și înţelegerea conceptului de timp sunt legate de anumite activităţi și de 
anumiţi oameni.

INSP a subliniat necesitatea restrângerii activităţilor și a limitării contactelor apropiate. Astfel, 
rezidenţilor li s-a restricţionat accesul la diferite comunităţi în societate, unde de obicei participau 
cu bucurie. Am crescut participarea la activităţi sociale în interiorul unităţii rezidenţiale. Scopul 
nostru era de a ne proteja și de a ne apăra rezidenţii împotriva riscului de infectare în afara 
comunităţii noastre. Una din preocupările noastre era aceea de a menţine predictibilitatea 
înlocuind o activitate cunoscută din afara unităţii rezidenţiale cu un substitut în siguranţă. Echipa s-
a concentrat pe a identifica nivelul de atenţie și de interes al rezidenţilor, pentru a putea oferi un 
răspuns, interacţiuni și activităţi semnificative. Echipa a resimţit provocarea gândirii creative 
pentru a putea veni în întâmpinarea intereselor și nevoilor rezidenţilor. 

Absenţa oportunităţilor de a vizita familia în timpul carantinei ne-a făcut să încercăm mai multe 
soluţii digitale pentru păstrarea apropierii. Acest lucru ne-a oferit noi oportunităţi de a păstra 
legătura cu rudele, ce vor continua și după pandemie.

Pandemia ne-a oferit o perspectivă nouă asupra felului în care munca și rutinele zilnice oferă 
rezidenţilor mai puţină flexibilitate și au un impact asupra activităţilor de zi cu zi. Ne-au 
impresionat prin robusteţe și aptitudini în momente marcate de multe schimbări.

Menţinerea atenţiei asupra activităţilor și interacţiunilor 
sociale cu semnificaţie în viaţa de zi cu zi

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

VESLEMØY YTRESTØYL
Asistent Social Fundaţia Signo, Norvegia
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During the pandemic the Government and The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) have 
given advice and information on how to prevent transmission of the coronavirus disease. As our 
residents are adults identified with congenital dea�lindness, we have had to balance the NIPH’s 
measures for social and physical distance with the residents' need for interactions and 
communication based upon touch and closeness.

To prevent virus transmission the NIPH emphasized that a distance of at least one meter through 
the whole workday should be maintained, and avoid touching face and body. We immediately 
understood that we were unable to limit close contact between staff members and residents if we 
were to maintain meaningful interactions and communication. The staff members were 
challenged by their own fear of both catching the disease, and of bringing covid-19 to the 
residents by not following the measures. In our interactions with the dea�lind residents, we 
focus on their need for access to our bodily responses and the sense of touch. Through these 
interactions, the residents have an opportunity to keep their anticipation, predictability and 
influence over their daily activities and everyday lives. To keep the closeness as safe as possible 
and to lower the risk of transmission, we had to alter the staff’s work schedule. By doing this, we 
experienced some new opportunities for togetherness. It also gave us new understanding and 
awareness of how much the staff work schedule impacts on our residents, when their 
predictability and understanding of time often connects to different activities and certain people.

The NIPH emphasized downgrading activities and limiting the numbers of close contacts. That 
gave the residents restricted access to different communities in society, where they usually enjoy 
participating. We increased social gathering within the residential unit. Our goal was to protect 
and shield the residents against possible infection from outside our working community. One of 
our concerns was to maintain predictability by replacing a known activity outside the residential 
home, with a safe substitute. The staff have been highly focused on identifying attention and 
interest expressed by residents, to be able to respond upon them, and offer meaningful 
interactions and activities. The staff have been challenged on creativity thinking to be able to meet 
the interests and needs of the residents.

The absent opportunity of visiting relatives, during lookdown, made us try out more digital 
solutions for togetherness. This has given us new opportunities for keeping in touch with 
relatives, which we will continue to use after the pandemic.

The pandemic has given us new insight of how our work frames and daily routines might give the 
residents less flexibility and impact on everyday activities. They have impressed us as robust and 
skilled at times with lots of changes.

Focusing on maintaining meaningful activities and 
communication in everyday life

NOVEMBER 25, 2020 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

VESLEMØY YTRESTØYL
Social Worker Signo Foundation, Norway
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MĂDĂLINA SIMION

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

Mădălina este studentă în ultimul an la Facultatea de Psihologie și 
Știinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai Cluj 
Napoca, specializarea Psihopedagogie Specială. 

În timpul studiilor ei la Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Elena 
Doamna din Focșani, a luat parte la activităţile organizate de Sense 
Internaţional România în școală. 

Ea însăși o tânără cu surdocecitate, a devenit în timp voluntar al 
Sense Internaţional România: 

”Un lucru pe care l-am învăţat în Sense este că dizabilitatea nu te 
definește, nu-ţi impune limite, ci te reconstruiește. Îţi deschide ochii 

către un orizont pe care mulţi nu îl zăresc. Îţi oferă șansa de a dezvolta ceea ce văd mulţi ca fiind 
“dizabilitate", în "abilitate". Sense înseamna pentru mine dinamică, șansă, egalitate, curaj și 
iubire. Faţă de oameni și schimbare în bine. Așa cum ar trebui sa fie în și despre viaţa unui om."
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Mădălina is a final year student at the Faculty of Psychology and Education Sciences from 
Babeș-Bolyai University Cluj Napoca, specialising in Special Psycho-pedagogy (special 
education). 

During her studies at the School Center for Inclusive Education Elena Doamna in Focșani, 
she took part in many activities organised by Sense International Romania in her school. 

Herself a young woman with dea�lindness, she became a volunteer of Sense International 
Romania:

”One thing which I learned from Sense is that disability does not define you, it doesn’t impose 
limits on you, but it reconstructs you. It opens your eyes towards a horizon that many don’t 
see. It gives you the chance to develop what many people see as a “disability” into an “ability”. 
To me, Sense means dynamics, opportunity, equality, courage and love. For people and for a 
change for the better. As it should be in and about the life of an individual.”

NOVEMBER 25, 2020 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
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VIOREL DUMITRU MICU

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

Viorel Micu este membru în Consiliul Director al Fundaţiei Sense 
Internaţional România. 

A absolvit Facultatea de Psihopedagogie specială din cadrul 
Universităţii Babeș Bolyai la Cluj. 

Timp de 15 ani a fost interpretul profesorului Vasile Adamescu, 
persoană cu surdocecitate, alături de care a întreprins nenumărate 
acţiuni în acest domeniu. 

A avut ocazia să lucreze direct cu elevi cu surdocecitate și deficienţe 
senzoriale multiple, contribuind la formarea lor.
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Viorel Micu is a member on the Board of Sense International Romania. He graduated from 
Babeș Bolyai University Cluj Napoca, Special Education Faculty. 

For 15 years, he has been the guide-interpreter for professor Vasile Adamescu, a person 
with dea�lindness, and together they worked a lot in the field of dea�lindness. 

He had the opportunity to work directly with children with dea�lindness and multisensory 
impairments, having a contribution in their education.
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RAMONA ANTONIE

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

Ramona s-a alăturat echipei în 2006, în calitate de asistent social, apoi 
coordonator resurse umane, iar mai apoi în calitate de Manager 
Programe. 

Înainte de a veni la SIR, Ramona a lucrat la Asociaţia ”AS 2001 Alba 
Iulia” și Centrul de Consiliere pentru Victimele Violenţei Domestice, 
serviciu dezvoltat în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia. 

Ramona este licenţiată în asistenţă socială și psihologie, cu masterat 
în managementul resurselor umane și în psihologie clinică, și 
specializari complementare în consiliere psihologică și în 
psihoterapie sistemică de cuplu, familie și copil.
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Ramona joined SIR team in 2006 as a social worker, then HR Coordinator and afterwards as 
Programmes Manager. 

Before joining SIR, Ramona had worked for the Association “AS 2001 Alba Iulia” and the 
Counseling Center for Domestic Violence Victims, a service developed by Alba Iulia Town 
hall. 

She is licensed in social work and psychology, with a master degree in human resources 
management and in clinical psychology , with subsequent specializations in psychological 
counseling and couples, family and child systemic psychotherapy.
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Obiectivul acestui atelier reprezintă facilitarea împărtășirii experienţelor personale din perioada 
stării de urgenţă și ulterior, a stării de alertă, provocările perioadei trăite, precum și 
conștientizarea puterii pe care o avem în a ne adapta la contextul general și a ne descoperi pe noi 
înșine într-un mod diferit.

Anul 2020 este unul care ne-a oferit provocări majore deoarece experimentăm zi de zi cum este 
trăim alături de teama de a contacta virusul Sars-Cov-2 ori de a-i proteja pe cei mai vulnerabili dintre 
noi.

În timp, fiecare din noi și-a dezvoltat modalităţi diverse de a face faţă situaţiei. Pentru unele 
persoane e mai natural să fie prudenţi, astfel și-au luat măsuri suplimentare de protecţie: măști de 
protecţie simple sau adaptate fiecăruia, gel igienizant, mănuși, instrumente de dezinfectare, 
distanţare fizică etc.

Pentru alte persoane, firescul înseamnă să ţină cont de măsuri de siguranţă legale, dar și să se 
încreadă în rezistenţă propriului organismului de a preîntâmpina orice potenţială infectare. Iar 
pentru alte persoane, naturalul și firescul a însemnat să își limiteze aproape total contactul cu 
ceilalţi, să iasă din locuinţă doar când este absolut necesar, și să fie prudenţi în orice interacţiune 
umană.

Este important de subliniat că aceste modalităţi de acţiune depind destul de mult și de domeniul 
profesional sau educaţional în care fiecare persoană activează.

Toate aceste exemple sunt moduri naturale în care acţionăm atunci când dorim să ne asigurăm că 
suntem, atât cât este posibil, în siguranţă și că avem un confort emoţional.

În cadrul acestui webinar sunt invitaţi: Mădălina Simion, voluntara organizaţiei și studentă la 
psihopedagogie specială și Viorel Micu, interpretul d-lui Vasile Adamescu, membru în Consiliu 
Director al Sense Internaţional România și persoană cu responsabilităţi în sistemul de siguranţă al 
persoanelor în cadrul fundaţiei.

Perspective ale vieţii pe timpul pandemiei: Cu și despre 
Oameni!

25 NOIEMBRIE 2020 OPORTUNITĂŢI ȘI PROVOCĂRI

RAMONA ANTONIE
Manager Programe Sense Internaţional România

MĂDĂLINA SIMION
Voluntar Sense Internaţional România

VIOREL DUMITRU MICU
Membru Consiliu Director Sense Internaţional România, Responsabil Safeguarding
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The objective of this workshop is to facilitate the sharing of personal experiences during the state 
of emergency and afterwards, the state of national alert, the challenges of the current times, as 
well as becoming aware of the power we have to adapt to the general context and to discover 
ourselves differently.

The year 2020 is a year that came with major challenges, as we experience everyday what it feels 
like to live with the fear of becoming infected with the virus Sars-Cov-2 or to protect those more 
vulnerable than us.

In time, we each developed our own diverse means to deal with the situation. For some people, it 
is more natural to be prudent, so they took extra measures: wearing masks – simple or adapted, 
gloves, disinfectants, physical distancing etc.

For other people, the natural means taking into account the legal safety measures, but also to 
trust the resilience of their own body to prevent any potential disease. And for other people, the 
natural means almost totally limiting contact with others, getting out of their home only when 
absolutely necessary, be cautious in any human interaction.

It is important to emphasise that these types of action depend a lot on our professional and 
educational background.

All these examples of natural ways in which we act when we want to make sure that, as far as 
possible, we are safe and enjoy emotional comfort.

The guests of this webminar are Mădălina Simion, a volunteer in the organisation and a university 
student studying special education and Viorel Micu, interpreter for Mr. Vasile Adamescu, member 
on the board of Sense International Romania and responsible with the safeguarding system 
within the organisation.

Views on Life during the Pandemic: With and about People!
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RAMONA ANTONIE
Programmes Manager Sense International Romania

MĂDĂLINA SIMION
Volunteer Sense International Romania

VIOREL DUMITRU MICU
Board of Directors Member Sense International Romania, Safeguarding Focal Point
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DESPRE ORGANIZATOR

ABOUT THE ORGANISER

Sense Internaţional România este o organizaţie românească înfiinţată în 2001 cu scopul de 

a îmbunătăţi viaţa persoanelor cu surdocecitate și deficienţe senzoriale multiple din ţara 

noastră. SIR este singura organizaţie din România care militează activ pentru drepturile 

persoanelor cu surdocecitate.

Prin programe la nivel naţional ce promovează  la nou-născutul cu intervenţia timpurie

deficienţe senzoriale,  copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de educaţia servicii 

vocaţionale, SIR reușește cu succes să aducă o schimbare în bine în viaţa a sute de persoane 

cu acest tip de dizabilitate. Domeniul nostru de interes ca organizaţie este reprezentat de 

patru direcţii strategice majore: promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate, 

sănătate, educaţie și incluziune socială.

Sense International Romania is a Romanian organization established in 2001 with the aim 
to improve the life of people with dea�lindness and multisensory impairments in our 
country. SIR is the only organization in Romania actively fighting for the rights of people 
with dea�lindness.

Through national programmes which promote  for newborn babies early intervention
born with sensory impairments, the  of children with dea�lindness / education
multisensory impairments and provision of  , SIR successfully manages vocational services
to change for the better the lives of hundreds of people with this type of disability. Our 
areas of interest as an organization are represented by four major strategic directions: 
promoting the rights of people with dea�lindness, health, education and social inclusion.
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