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Alegând să urmezi Cursul de inițiere în 
domeniul surdocecității Fundația  furnizat de 
Sense Internațional România, vei înțelege ce 
înseamnă surdocecitatea, trecând printr-o serie 
de module ce abordează teme precum 
contextul istoric al acestui �p de deficiență 
senzorială mul�plă, principalele cauze, felul în 
care aceste persoane comunică. 

Vei cunoaște principii importante privind 
orientarea și mobilitatea, dezvoltarea personală 
și socială, metodele de intervenție și specificul 
surdocecității la copii, adulți și vârstnici. Cursul 
îți va oferi elementele fundamentale, de bază, 
pe care le vei putea folosi  în viața ta personală 
sau cea profesională.

Fundația Sense Internațional România are o 
experiență de peste 20 de ani în formarea și 
instruirea în acest domeniu, iar acum această 
experiență se mută și în mediul virtual. Sperăm 
deci că ne veți fi alături la primul curs online de 
inițiere în domeniul surdocecității, organizat în 
perioada 11 octombrie - 28 noiembrie 2021.

Etelka Czondi
Director

Fundația Sense Internațional România

Despre cursul de inițiere
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Competențe și abilități

După absolvirea acestui curs, vei cunoaște 
elementele fundamentale legate de:

Ce înseamnă surdocecitatea/deficiența 
senzorială mul�plă, care sunt principalele 
�puri și cauze, noțiuni de bază privind 
anatomia și fiziologia simțurilor: văz, auz 
și tac�l.

Cum să  un copil cu surdocecitate, evaluezi
care sunt principalele instrumente u�lizate 
și , inclusiv �puri de intervenție intervenția 
�mpurie la copilul mic.

Cum persoanele cu comunică 
surdocecitate.

Noțiuni fundamentale privind orientarea și 
mobilitatea în contextul surdocecității.

Elemente de bază privind dezvoltarea 
socială și personală la persoanele cu 
surdocecitate.

Noțiuni și par�cularități la adultul și 
vârstnicul cu surdocecitate.

”Cursul de inițiere în 
surdocecitate se 
adresează tuturor 
persoanelor care 
lucrează cu copii sau 
adulți cu surdocecitate/ 
deficiențe senzoriale 
mul�ple. Este un curs 
bine documentat 
teore�c, care oferă 
informațiile într-o formă 
clară, accesibilă.

Informațiile teore�ce 
privind implicațiile 
surdocecității în 
dezvoltare  sunt 
completate cu  suges�i  
despre metodele  de 
evaluare, �puri de 
abordări și strategii 
prac�ce de intervenție 
centrate pe nevoile 
unice ale persoanei.”

Psiholog Gabriela Jianu
Formator Curs de 
inițiere în surdocecitate
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Structura cursului

Săptămâna 1      
Introducere curs
Terminologie, definiție și context 
istoric în surdocecitate/deficiență 
senzorială mul�plă

Săptămâna 2     
Clasificare și e�ologie în 
surdocecitate/deficiența senzorială 
mul�plă
Structuri anatomo-fiziologice ale 
senzorialității vizuale, audi�ve și 
tac�le în surdocecitate/deficiență 
senzorială mul�plă

Săptămâna 3      
Evaluarea copilului cu 
surdocecitate/deficiență senzorială 
mul�plă
Comunicare

Săptămâna 4     
Orientare și mobilitate

Săptămâna 5     
Dezvoltare personală și socială

Săptămâna 6       
Elemente de intervenție
Intervenția �mpurie

Săptămâna 7       
Adultul cu surdocecitate/vârstnicul
Concluzii

Cursul se desfășoară în mediul , pe pla�orma online
www.cursuri.surdocecitate.ro 7 săptămâni având o durată de , în perioada 
11 octombrie - 28 noiembrie 2021.

”Prin parcurgerea acestui curs, vei 
avea posibilitatea de a afla că există 
și persoane care au acest �p de 
dizabilitate, oameni care fie s-au 
născut as�el, fie datorită unor 
situații excepționale de viață au 
devenit as�el. 

Și mai ales, vei afla ce capacitate de 
adaptare excepțională au dezvoltat 
aceș�a pe parcursul vieții as�el încât 
au putut să își depașească condiția 
de inabilitate transformând-o în 
abilități de excepție.”

Conf. univ. dr. Cris�an Buică-Belciu
Formator Curs de inițiere în 
surdocecitate
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Structura cursului 
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”În urma parcurgerii materialului cursului des�nat copiilor/�nerilor cu deficiență 
senzorială mul�plă vei ș� cum anume să procedezi pentru a le forma 
deprinderea de a se deplasa în siguranță în spațiul apropiat și cel îndepărtat. 

Vei afla despre noțiunile pe care aceș� copii/�neri minunați trebuie să le 
însușească pentru a fi cât mai independenți în orientare și în deplasare. 

De asemenea, vei cunoaște cum anume trebuie să procedezi atunci când ei se 
apropie de vârsta adolescenței și se maturizează din punct de vedere al 
cons�tuției fizice.”

Prof. psihopedagog Eva Oprea
Formator Curs de inițiere în surdocecitate

Desfășurarea cursului

Cursul este structurat pe , totalizând un număr de  de 10 module 74 de ore
studiu, fiecare modul fiind organizat după cum urmează:

ź  folosind pla�orma ZOOM, 7 Cursuri online cu prezența formatorului
întâlniri * 2 ore = 14 ore;

ź  - studiu individual, 5 ore * 10 module = 50 ore;Suport de curs
ź , teste �p grilă, 1 oră * 10 module = 10 ore.Evaluare intermediară

Trecerea de la un modul la altul este condiționată de rezolvarea cu succes a 
testelor grilă menite să verifice cunoș�nțele acumulate la modulul anterior. 
Cursul se încheie odată cu parcurgerea tuturor celor 10 module.

La final, efortul de învățare va fi recompensat cu o  Diplomă de absolvire
eliberată de Fundația Sense Internațional România.



Structura cursului

În fiecare luni, între 18.00-20.00, par�cipă la întâlnirile online pe 
pla�orma ZOOM, în prezența trainerilor.

Creează un cont de cursant pe 
   www.cursuri.surdocecitate.ro

Achită cursul online și primeș� 
acces la materialele de curs.  

Descarcă materialele 
săptămânii în curs și studiază-le.

Rezolvă testele de evaluare ale 
săptămânii în curs.

Rezolvarea testele de evaluare deblochează accesul la materialele din 
săptămâna următoare.

La finalul cursului, 
descarcă Diploma 

de absolvire.

”Cursul acesta oferă o inițiere într-un domeniu de 
nișă, cu multe par�cularități și aspecte 
interesante. Împreună vom descoperi atât aspecte 
teore�ce de bază, cât și multe detalii prac�ce 
având în vedere că formatorii sunt cu o bogată 
experiență de intervenție efec�vă.”

Asist. univ. dr. Ioana Tufar
Formator Curs de inițiere în surdocecitate
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Costuri

Par�ciparea la acest curs are un cost de și acoperă cheltuielile cu 450 de lei 
formatorii și cu pla�orma de e-learning. 

Numărul maxim de par�cipanți per curs este 30. 

Costurile sunt următoarele:
Înregistrare . early bird până la 30 septembrie – 395 lei
Înregistrare .după 1 octombrie - 450 lei

Plata se poate face prin card bancar în regim de sponsorizare în momentul 
înregistrării sau prin virament bancar în contul 
RO21RNCB0077050232290004 deschis la BCR Sector 6 Bucureș� cu 
mențiunea COST CURS INITIERE SURDOCECITATE NUME-PRENUME. 

Această plată acoperă cheltuielile cu formatorii și cu pla�orma de e-
learning.

Ulterior fiecare cursant va primi contractul de sponsorizare semnat de 
Fundația Sense Internațional România, urmând ca fiecare cursant să trimită 
pe e-mail contractul semnat de aceș�a, olograf sau scanat.
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Întâlnirile online din cadrul 
cursului de inițiere în 
surdocecitate beneficiază de 
interpretare în limba 
semnelor!!



Despre formatori
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Conf. univ. dr. Cris�an Buică-Belciu 
este Director al Departamentului de 
Psihopedagogie Specială al Facultății de 
Psihologie și Ș�ințele Educației din 
cadrul Universității din Bucureș�, 
România și membru în Comitetul 
Director al Colegiului Psihologilor din 
România. De asemenea, este membru 
al Dea�lind Interna�onal.

Psiholog Gabriela Jianu, formator 
național în surdocecitate, coordonator 
al Centrului de Sprijin în Intervenție 
Timpurie și psihopedagog în cadrul 
Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă Constan�n Pufan Timișoara 
specializată în intervenția �mpurie și 
educația copiilor cu surdocecitate și 
deficiențe senzoriale mul�ple.

Psihopedagog Eva Oprea, formator 
național în surdocecitate, coordonator 
al Centrului de Sprijin în Intervenție 
Timpurie și psihopedagog în cadrul 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
CRISTAL Oradea, specializată în 
intervenție �mpurie și educație la copiii 
cu surdocecitate și deficiențe 
senzoriale mul�ple, cu interese 
aprofundate în orientare și mobilitate .

Asist. univ. dr. Ioana Tufar, membru în 
echipa Departamentului de 
Psihopedagogie Specială din cadrul 
Facultății de Psihologie și Ș�ințe ale 
Educației din Universitatea Babeș-
Bolyai Cluj Napoca, formator național 
în domeniul surdocecității și al 
deficiențelor senzoriale mul�ple, 
specializată în comunicarea 
persoanelor cu surdocecitate, 
psiholingvis�că și limba semnelor.

Ramona Antonie, Manager Programe 
la Fundația Sense Internațional 
România din 2006, formator, licențiată 
în asistență socială, psihologie și 
managementul resurselor umane, cu 
specializări complementare în 
consiliere psihologică și psihoterapie de 
cuplu, familie și copil.

Etelka Czondi, Director Sense 
Internațional România, organizație la 
care lucrează din 2007, formator, 
licențiată în Comunicare și Relații 
Publice și psihologie, și masterand în 
cadrul programului de Studii de 
Dezvoltare Internațională și E�ca 
Relațiilor Internaționale în cadrul 
Facultății de Filosofie, Universitatea 
Bucureș�.
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Înscrie-te la 
Cursul de inițiere în domeniul surdocecității

accesând

www.cursuri.surdocecitate.ro 

cursuri@surdocecitate.ro 
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