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Despre Conferința Națională Educația copiilor cu surdocecitate - 

Din nou împreună! 

 

În perioada 22-24 martie 2022, Fundația Sense Internațional România, în 

parteneriat cu Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Universitatea Babeș-Bolyai 

Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de 

Psihopedagogie Specială și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul Științele Educației, 

organizează Conferința Națională Educația copiilor cu surdocecitate - Din 

nou împreună! 

Evenimentul se adresează cadrelor didactice din învățământul special și 

învățământul de masă care lucrează cu copii cu surdocecitate/DSM, profesorilor 

psihopedagogi, studenților, masteranzilor, psihologilor, asistenților sociali, altor 

specialiști interesați.  

Scopul conferinței este împărtășirea de metode de lucru inovatoare și modele de 

bună practică în educația copiilor și tinerilor cu surdocecitate / deficiențe 

senzoriale multiple, cu următoarele teme cadru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intervenția timpurie în contextul deficiențelor senzoriale multiple; 

 

• Provocări și oportunități în educația copilului cu surdocecitate, 

inclusiv în sfera digitală; 

 

• Importanța implicării familiei în procesul de educație a copilului cu 

surdocecitate; 

 

• Adolescentul / tânărul cu surdocecitate – pregătirea tranziției către 

viața de adult. 
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PROGRAMUL CONFERINȚEI 

 

 

14.00 - 14.15    Bun venit, programul zilei și aspecte administrative 

14.15 - 15.00    Educația copiilor cu surdocecitate - Din nou împreună! Masă   

rotundă 

               Prof. univ dr. habil. Alois Gherguț, director al Departamentului 

de Științe ale Educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea 

de Psihologie și Științe ale Educației 

               Conf. univ. dr. Andrea Hathazi, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca,  Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de 

Psihopedagogie Specială 

               Conf. univ. dr. Cristian Buică-Belciu, director al 

Departamentului de Psihopedagogie Specială, Universitatea din București, 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

               Moderator: Etelka Czondi, Director Sense Internațional România 

 

15.00 - 15.15   Pauză 

 

15.15 - 16.00     Părintele - partener activ în procesul de intervenție timpurie                      

al  copilului cu deficiențe senzoriale multiple 

                             Coca Marlena Vasiliu, Director 

                             Daniela Anton, Profesor educator 

                             Mihaela Aionesă, Profesor kinetoterapie 

                             Loredana Prisecaru, Profesor psihopedagog 

                             Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iași 

 

16.00 - 16.15      Pauză 

 

 

22 Martie 2022 
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16.15 - 17.00      Model de program terapeutic în intervenția timpurie la 

copiii cu dizabilități senzoriale multiple 

                             Gyöngyike Lakatos, Profesor psihopedagog 

                             Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea 

 

17.00 - 17.15     Pauză 

17.15 - 18.00      Aspecte ale intervenției timpurii în contextul Sindromului 

Branchio-otic 

                              Eva Oprea, Profesor psihopedagog 

                              Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea 
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14.00 - 14.15     Bun venit, programul zilei și aspecte administrative 

 

14.15 - 15.00     Dizabilitate și război: fațetele vulnerabilității și rezilienței 

                             Conf. univ. dr. Cristian Buică-Belciu, director al  

Departamentului de Psihopedagogie Specială 

                              Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației 

 

15.00 - 15.15     Pauză 

15.15 - 16.00     Călătoria mea emoțională cu surdocecitatea 

                             Monica Justina Marin, Director, Profesor psihopedagog 

                             Grădinița pentru Deficienți de Auz București 

 

16.00 - 16.15    Pauză 

 

16.15 - 17.00     Provocări educaționale transformate în oportunități pentru 

copiii cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple 

                            Guțan Aurelia, Profesor psihopedagog 

                            Neagu Teodora, Profesor psihopedagog 

                            Rău Ioana, Profesor psihopedagog 

                            Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu 

 

17.00 - 17.15    Pauză 

17.15 - 18.00    Viața adultului cu surdocecitate 

                            Viorel Micu, Profesor psihopedagog 

                            Liceul pentru Nevăzători Cluj-Napoca 

 

23 Martie 2022 
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14.00 - 14.15    Bun venit, programul zilei și aspecte administrative 

 

14.15 - 15.00    Experiențe ale Școlii Clujene de Psihopedagogie în domeniul 

Surdocecității/Deficiențelor Senzoriale Multiple 

                           Prof. univ. emerit Dr. Vasile Preda 

                           Conf. univ. dr. Andrea Hathazi 

                          Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie 

și Științele        Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială 

 

15.00 - 15.15    Pauză 

 

15.15 - 16.00    Strategii de intervenție în diagnosticul: ”Bolnav iremediabil 

de… FERICIRE”! 

                           Mihaiela Filimon, Profesor psihopedagog 

                           Nicolița Cărășel, Profesor educație specială 

                           Melinda Marinescu, Profesor psihopedagog 

                           Oana Budeanca Babolea, Kinetoterapeut 

                           Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 

 

16.00 - 16.15   Pauză 

 

16.15 - 17.00    Contribuții în elaborarea unor resurse educaționale digitale 

pentru copiii cu dizabilități. Modalități de organizare eficientă a acestora 

                           Mihaela Adriana Moldovan, dr., Profesor psihopedagog 

                           Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea 

 

 

24 Martie 2022 
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17.00 - 17.15    Pauză 

 

17.15 - 18.00    Mereu împreună! 

                           Ramona Antonie, Manager Programe 

                           Fundația Sense Internațional România 

 

                           Concluziile conferinței 

                           Etelka Czondi, Director 

                           Fundația Sense Internațional România 
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Părintele - partener activ în procesul de intervenție timpurie al 

copilului cu deficiențe senzoriale multiple 

 
 

 

 

Daniela Anton, Profesor educator 

Mihaela Aionesă, Profesor  kinetoterapeut 

Loredana Prisecaru, Profesor psihopedagog  

Coca Marlena Vasiliu, Profesor psihopedagog 

 

Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iași 

 

 

Copilul este o ființă complexă, deosebită și individuală, care coexistă prin relațiile 

pe care  le construiește cu adulții, copiii și mediul exterior. Părintele are 

responsabilitatea morală de a ocroti sănătatea fizică și psihică a copilului prin 

formarea unui mediu prietenos, activ, creativ și critic, un loc de îngrijire și învățare 

viabil, dezvoltându-i astfel sentimentul că este în siguranță alături de el, de a-i oferi 

repere foarte precise în timp și spațiu care pot ajuta la observarea, investigarea și 

înțelegerea lumii înconjurătoare, plecând de la nevoile și interesele copilului.  

 

De asemenea, alături de părinte, copilul trăiește experiențe, senzații și emoții noi, 

diverse și intense, se relaxează, se joacă, se îmbogățește spiritual, cognitiv, moral, 

își dezvoltă abilități intra și interpersonale. A crește, a fi îngrijit și educat într-un 

mediu fizic securizant, într-un mediu de stimulare multisenzorială este unul dintre 

dezideratele pe care noi, terapeuții împreună cu părintele, ne dorim să 

fundamenteze întreg procesul terapeutic-recuperator al copilului cu deficiențe 

senzoriale multiple.  

 

Comportamentele parentale constrângătoare pot conduce la inhibarea libertății 

de exprimare a copilului, de explorare activă a mediului, de interacțiune și de 

formarea a deprinderilor necesare propriului progres. 

 

Abordarea intervenției timpurii a copilului cu deficiențe senzoriale multiple se 

dovedește a fi un subiect complex, ce necesită o permanentă adaptare. Pandemia 

a constituit o provocare pentru familiile care au fost nevoite să mențină legătura 

cu terapeuții și prin activitățile desfășurate în mediu online. Serviciile de 

intervenție timpurie includ diverse activități de stimulare multisenzorială și 

motorie cu beneficiarii direcți, precum și consilierea permanentă a părinților. 
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Intervenția timpurie presupune din partea părintelui selectarea și recunoașterea 

priorităților. Copiii, familiile diferă, aspectele interacțiunii sunt diverse, unele 

necesită timp mai mult, atenție centrată pe un obiectiv specific, ajutând astfel să 

progreseze cu pași mici, dar importanți.  

 

Parcursul creșterii și dezvoltării unui copil cu deficiențe senzoriale multiple este o 

continuă provocare pentru părinte, un drum sinuos cu multe opriri,  uneori este 

doar o cărare, dar nu poate fi parcurs fără soare și iubire.  

 

Important este ca părintele să observe timpuriu prioritățile, să se simtă sprijinit ca 

să poată și el la rândul său să dăruiască, să zâmbească, să iubească, să accepte și 

să găsească motivația pentru a înainta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa Centrului de Sprijin în Intervenție Timpurie din Iași. "O echipă 

frumoasă, care cu câțiva ani în urmă a pășit într-o lume nouă, plină de provocări…. 

Astăzi, cu încredere, putem afirma că această lume ne-a îmbogățit pe fiecare 

dintre noi." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Daniela Anton 

                 Mihaela Aionesă 

            Loredana Prisecaru 

           Coca Marlena Vasiliu 
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Model de program terapeutic în intervenția timpurie la copiii cu 

dizabilități senzoriale multiple 

 
 

 

Gyöngyike Lakatos, Profesor psihopedagog 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea 

 

Această lucrare prezintă un program de intervenție psihopedagogică la copiii cu 

dizabilități senzoriale multiple, aflați la vârsta intervenției timpurii. Toate vârstele 

își au provocările lor terapeutice, la fel este și perioada antepreșcolară, delimitată 

între 0-3 ani. Conceperea unui program terapeutic, selectarea materialelor 

didactice, organizarea activității de intervenție în sine pot reprezenta provocări 

mai mult sau mai puțin dificile pentru un specialist care nu a avut contact, anterior, 

cu această categorie de vârstă. 

Materialul își dorește să sprijine munca specialiștilor implicați în intervenția 

timpurie sau a celor care sunt interesați de intervenția timpurie, în special, și de 

intervenția psihopedagogică, în general. 

Sunt abordate principalele aspecte ce trebuie luate în considerare atunci când 

dorim să concepem un program terapeutic de intervenție timpurie. De asemenea, 

discutăm despre provocările pe care le putem întâmpina, precum și despre 

materialele didactice de care avem nevoie și care aduc un beneficiu enorm actului 

terapeutic.  

Programul terapeutic prezentat este structurat pe 6 domenii principale de 

intervenție, fiecare dintre ele abordând 4 niveluri diferite de dezvoltare. Domeniile 

de intervenție terapeutică prezentate sunt: stimularea senzorială, dezvoltarea 

abilităților sociale, jocul, educația psihomotrică, stimularea cognitivă și 

comunicarea. Din considerente practice am folosit 4 niveluri de dezvoltare: 0-4 

luni, 4-6 luni, 6-9 luni și 9-12 luni.  

Activitățile terapeutice propuse abordează aceste niveluri, gradul de complexitate 

crescând pe măsură ce înaintăm în vârstă.  

De asemenea, se observă o diversificare a materialelor didactice ce pot fi utilizate 

în activitate. 
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Analizarea posibilităților terapeutice pe care le deținem în momentul de față și a 

materialelor didactice existente ne poate fi de un real folos în conceperea, 

structurarea și aplicarea unui program terapeutic. Totodată, un program 

terapeutic bine conceput este în beneficiul copiilor pe care îi avem în terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakatos Gyöngyike este profesor psihopedagog la Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă ”Cristal” din Oradea, unde lucrează la grupa de intervenție timpurie.  

A absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și 

Filosofie, specializarea Psihopedagogie Specială, în anul 1997. 

Are 25 de ani de experiență în învățământul special și în cel de masă, la care se 

adaugă munca dedicată de voluntar: aproape două decenii a activat în cadrul 

Asociației Down Oradea România. 

Arii sale de interes din sfera psihopedagogiei speciale sunt: intervenție timpurie, 

logopedie, sindrom Down. 

 

 

 

 

 

                Lakatos Gyöngyike 
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Aspecte ale intervenției timpurii în contextul  Sindromului 

Branchio-otic 
 

 

 

 

Eva-Magdalena Oprea, Profesor psihopedagog 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea 

 

 

Sindromul Branchio-otic (BO) sau Branchio-oto-renal (BOR) este o condiție 

medicală care presupune o perturbare a dezvoltării țesuturilor de la nivelul 

gâtului, având drept consecință apariția unor malformații la nivelul urechilor și al 

rinichilor.  

 

Este un sindrom autozomal dominant, cauzat de mutații ale genelor EYA1, SIX1 și 

SIX5 de pe cromozomul 8. Denumirea de ”Branchio” vine de la al doilea arc 

branhial, structură în dezvoltarea embrionară ce permite creșterea și dezvoltarea 

țesuturilor din partea frontală și laterală a gâtului. 

 

Trebuie făcută delimitarea între sindromul Branchio-otic (BO) și cel Branchio-oto-

renal (BOR): cele două condiții medicale implică multe trăsături comune, însă în 

cadrul sindromului Branchio-otic nu există afecțiuni renale. Persoanele cu BO sau 

BOR prezintă chisturi multiple la nivelul gâtului sau cavități în interior, chiar 

deasupra claviculei. Aceste formațiuni denumite fistule pot crea adevărate 

tuneluri în interiorul gâtului, mergând până la nivelul gurii, aproape de amigdale. 

 

În ceea ce privește partea de ”otic” din denumirea sindromului, aceasta se referă 

la diferite anomalii care apar la nivelul urechii, anomalii care pot fi structurale 

și/sau funcționale, mergând până la pierderea auzului de diferite grade. Tipul 

pierderii de auz poate fi neuro-senzorială, de transmisie sau mixtă, în funcție de 

zona afectată. Unii pacienți pot prezenta mici cavități sau acumulări de țesut pe 

pavilion. Acestea  se numesc  formațiuni preauriculare. 

 

În ceea ce privește partea renală, BOR se referă la anomalii structurale și 

funcționale ale rinichilor. Aceste anomalii pot afecta unul sau ambii rinichi și pot 

fi mai ușoare sau mai severe.  

Uneori, la vârstele mai înaintate poate apărea chiar blocaj renal. BO/BOR se 

transmite din tată în fiu. 
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BO/BOR mai sunt cunoscute sub denumirea de Tulburări din Spectrul 

Branchiootorenal. 

 

Studiu de caz: se prezintă cazul unui copil de 2 ani, cu sindrom BO, metodele de 

intervenție. 

 

Cuvinte cheie: dizabilitate de auz, formațiuni preauriculare, sindrom autozomal 

dominant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Magdalena Oprea este profesor psihopedagog la Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă Cristal Oradea.  

Lucrează în domeniul intervenției timpurii de 20 de ani, începând munca sa cu 

copii cu dizabilități vizuale în anul 2000, printr-un proiect pilot în România intitulat 

Proiectul Matra. Din anul 2005, lucreză și cu copii cu DSM.  

Eva este colaborator al Fundației Sense Internațional România din 2001 și 

formator național în domeniul surdocecității/DSM din 2006.  

De asemenea, este autor al Curriculumului Național în Intervenție Timpurie 

pentru Copiii cu DSM/Surdocecitate (2013) și coautor al Curriculumului Național 

pentru Copiii cu DSM/Surdocecitate, nivelele I-III (2008). 

 

 

 

 

 

             Eva-Magdalena Oprea 
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Dizabilitate și război: fațete ale vulnerabilității și rezilienței 
 

 

 

Conf. univ. dr. Cristian Buică-Belciu, director al Departamentului de 

Psihopedagogie Specială 

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

 

În contexul invaziei militare din Ucraina, problematica relaţiei dintre dizabilitate şi 

război revine cu o acută urgenţă în actualitate. Drama umană aflată în desfăşurare 

vizează şi persoanele cu dizabilităţi, parte a populaţiei vulnerabile, iar exemplele 

pasagere, evocate în massmedia, nu sunt suficient de bine documentate pentru a 

oferi o imagine coerentă a încercărilor, traumelor şi consecinţelor multiple 

derivate din starea de război. 

Literatura de specialitate relevantă tratează mai degrabă dizabilitatea ca efect 

traumatic al războiului, fie că e vorba de leziuni fizice (amputaţii de membre ca 

urmare a exploziilor, împuşcăturilor ori altor agresiuni), leziuni somatice ori 

afecţiuni psihopatologice (inclusiv sindromul de stres posttraumatic), decât ca 

entitate afectată de război, iar literatura memorialistică pare a fi mai activ 

ancorată în media decât studiul sistematic al impactului conflictului armat asupra 

persoanelor cu dizabilităţi (e.g. periplul lui Nujeen Mustafa din Siria în Regatul 

Unit).  

Organizaţia Naţiunilor Unite estimează că, la nivel mondial, circa 9,7 milioane de 

persoane cu dizabilităţi au statut de refugiat ca urmare a violenţelor şi 

persecuţiilor asociate conflictelor armate. Convenţia Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilităţi (CRPD), adoptată la 13 decembrie 2006, aminteşte, la art. 11 (privitor 

la situaţii de risc şi urgenţe umanitare), obligaţia statelor părţi de a lua „toate 

măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi siguranţa persoanelor cu 

dizabilităţi în situaţii de risc, inclusiv în situaţii de conflict armat” (A/RES/61/106).  

În 2019, Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat rezoluţia 2475 privind protecţia 

persoanelor cu dizabilităţi în zone de conflict. Totuşi, abia în acest an a fost 

adoptată o rezoluţie a Naţiunilor Unite care cheamă statele membre şi părţile 

implicate în conflicte armate să protejeze persoanele cu dizabilităţi şi să le ofere 

acces neîngrădit la justiţie, servicii de bază şi asistenţă umanitară. 
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În aceste condiţii, un studiu comprehensiv al impactului conflictelor armate 

asupra dizabilităţii ar trebui să ia în considerare atât palierul negativ al 

vulnerabilităţii, cât şi pe cel pozitiv al rezilienţei. În primul caz, persoanele cu 

dizabilităţi (îndeosebi copiii şi vârstnicii) sunt extrem de expuse în situaţii de 

urgenţă, cu precădere dacă ne referim la triada informare, comunicare, 

mobilitate. Astfel, ele sunt frecvent în situaţia de a nu primi informaţii relevante şi 

urgente, de a nu le înţelege corect şi integral şi de a nu reacţiona în mod adecvat 

la acestea, de a nu se implica şi a nu face parte din reţele de comunicare în care 

nu doar informaţia circulă, ci unde se întăresc şi se susţin relaţiile comunitare de 

întrajutorare, în fine, de a nu se putea deplasa prin mijloace proprii şi de a se pune 

la adăpost.  

Sunt cazuri în care persoanele cu dizabilităţi sunt abandonate, deoarece nu pot fi 

deplasate sau nu se poate ajunge la domiciliul acestora. La lipsurile şi pericolele 

generate de situaţia de război se adaugă abuzurile comise de unii dintre 

combatanţi, precum şi penuria generală de alimente şi servicii de bază inevitabilă 

în situaţiile post-conflict.  

De altfel, persoanele cu dizabilităţi având statut de refugiat sunt expuse în 

continuare la carenţe în sfera îngrijirii personale, a asistenţei medicale, a asigurării 

de servicii educaţionale şi terapeutice, a protecţiei contra traumelor psihologice. 

În cel de-al doilea caz, persoanele cu dizabilităţi au resurse de supravieţuire 

surprinzătoare în unele cazuri, în parte datorate resurselor individuale, în parte 

rezultate din activităţi cotidiene care au fost centrate pe dobândirea, menţinerea 

şi dezvoltarea autonomiei personale în activităţi de autoîngrijire, comunicare şi 

deplasare neasistată. Anumite capacităţi dezvoltate compensator (ca, de 

exemplu, memoria auditivă sau vizuală), la care se adaugă abilităţi de orientare în 

spaţiu, de procurare a hranei, de evitare a obiectelor şi situaţiilor potenţial 

periculoase ori de solicitare a ajutorului, se pot dovedi salvatoare în zone de 

conflict armat şi pot asigura premisele salvării din situaţii limită.  

Programele de pregătire a persoanelor cu dizabilităţi de a supravieţui nu doar în 

caz de război, ci şi în cele de dezastru natural, ar trebui să fie mai atent concepute 

şi implementate, deoarece, oricât de improbabile ar părea, astfel de evenimente 

au totuşi loc şi atunci aportul lor s-ar putea dovedi esenţial.  

Un studiu sistematic ar putea ghida design-ul aplicaţiilor practice viitoare, inclusiv 

al celor tehnologice. 
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Conf. univ. dr. Cristian Buică-Belciu este Director al Departamentului de 

Psihopedagogie Specială al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul 

Universității din București, România și membru în Colegiul Psihologilor din 

România. 

De asemenea, este membru al Deafblind International. Activitatea sa profesională 

include participarea la proiecte de cercetare naționale și internaţionale, cursuri 

postuniversitare în calitate de formator (inclusiv în aria surdocecităţii şi a 
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deficienţelor senzoriale multiple), conferinţe, simpozioane şi workshopuri cu 

participare naţională şi internaţională. Este autor și coautor al mai multor lucrări 

științifice (cărți, capitole în volume colective, articole științifice, comunicări). 

 

 

 

Călătoria mea emoțională cu surdocecitatea 

 

 

Monica Marin, Director, Profesor psihopedagog 

Grădinița pentru Deficienți de Auz București 

 

Lucrarea își propune o analiză a emoției ca resort în procesul de intervenție 

educativ-terapeutică  având la bază experiența personală de dascăl pentru copii 

cu surdocecitate și de confident, sfătuitor, dar și învățăcel al părinților copiilor cu 

surdocecitate. 

Jurnalul afectiv al celor 23 de ani de activitate didactică în acest domeniu devine 

motiv și sursă de cercetare pentru a stabili rolul emoției în determinarea unei 

reușite sau al unui eșec pedagogic și mă obligă la o introspecție schimbând nu 

atât traseul afectiv, cât percepția asupra acestuia.  

Atunci când văzul, auzul, comunicarea convențională lipsesc, conexiunea se 

realizează emoțional dincolo de vulnerabilitățile ambelor părți. Recunoașterea și 

validarea emoțională înseamnă confort, liniște și devin încredere. Toate lucrurile 

bune se realizează începând cu încredere. 

Surdocecitatea este o deficiență multisenzorială gravă, de cele mai multe ori 

asociată și cu alte tipuri de deficiențe, generând dificultăți majore în sfera 

comunicării, a accesului la informație, în orientare și mobilitate, însă considerând 

emoția ca “senzor” important, putem stabili în ce măsură aceasta poate contribui 

la compensarea deficitului existent. 
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Monica Justina Marin este profesor psihopedagog, în prezent director la Grădinița 

specială pentru hipoacuzici din București. Are o vechime în învățământul special 

de 23 de ani și este trainer național în domeniul surdocecității.  

A absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secția Psihopedagogie 

Specială, la Universitatea din București și Școala Normală "Elena Cuza" din 

Capitală. 

 

 

 

 

 

Provocări educaționale transformate în oportunități pentru 

copiii cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple 
 

 

 

Aurelia Guțan, Profesor psihopedagog 

Teodora Neagu, Profesor psihopedagog 

Ioana Rău, Profesor psihopedagog 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu 

 

Trăim într-o societate în plină schimbare. Schimbarea presupune adaptarea la 

ritmul accelerat al vieții cotidiene și ne solicită să facem față în fiecare zi la 

numeroase provocări. 

 

Pentru persoanele cu surdocecitate/DSM (deficiențe senzoriale multiple), 

adaptarea presupune integrarea socială, aspect care este condiționat de nivelul 

de dezvoltare al comunicării și de particularitățile actului compensatoriu. 

       Monica Justina Marin 
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Prezentarea noastră abordează trei provocări pe care le-am interpretat ca 

oportunități de reabilitare și integrare a copiilor cu surdocecitate/DSM: activitățile 

de psihomotricitate, aplicațiile în sfera digitală și activitățile extrașcolare. Am 

pornit de la activitatea concretă desfășurată la clasă, ne-am adaptat apoi mediului 

virtual și am urmărit permanent lărgirea orizontului de interacțiuni sociale. 

 

Una dintre marile provocări ale reabilitării persoanelor cu surdocecitate/ DSM o 

constituie dezvoltarea psihomotorie. Practicarea psihomotricității educative 

presupune crearea unor situații didactice care să permită copiilor să integreze cât 

mai bine funcțiile motrice. Dezvoltarea motorie se realizează în strânsă legătură 

cu dezvoltarea abilităților cognitive, afective și sociale. 

 

Mișcarea este un factor determinant pentru descoperirea lumii. Plăcerea de a 

învăța se dezvoltă prin descoperire, explorare, curiozitate. 

 

La începutul pandemiei, am fost provocați să apelăm la platforme virtuale, 

folosind Zoom și Meet. Am transformat această provocare într-o oportunitate de 

a lărgi gama de activități în sfera digitală și continuăm să ne extindem oferta 

aplicațiilor virtuale. 

 

Utilizarea instrumentelor și tehnicilor digitale facilitează  actul psihopedagogic și 

fac mai atractivă învățarea, fiind o provocare cognitivă și asigurând o instruire 

individualizată. 

 

Provocările din sfera digitală constituie oportunități de a elabora exerciții și 

aplicații care să faciliteze activitatea didactică de la clasă sau de la cabinet și permit 

includerea în practica profesională a exemplelor de bună practică. 

 

Conștientizarea problemelor deosebite cu care se confruntă persoanele cu 

surdocecitate/ deficiențe senzoriale multiple este o altă provocare permanentă, 

iar oportunitatea de a realiza acest obiectiv o constituie elaborarea proiectelor 

educative. 

 

Desfășurarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, este o necesitate a activităţii didactice și are o importanță majoră în 

promovarea incluziunii, egalității și a respectului față de persoanele cu nevoi 

speciale.  
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Aurelia Guțan este absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației din 

cadrul Universității „Transilvania”, Brașov, licențiată în Psihologie-Pedagogie. 

După terminarea facultății, a urmat cursurile de master în Psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională. 

 

În prezent, este psihopedagog în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 

2 Sibiu, unde își desfășoară activitatea alături de copiii cu deficiențe senzoriale de 

auz, de văz și asociate. A început colaborarea cu Sense Internațional Romania în 

anul 2018, cu ocazia Zilei ”Helen Keller”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodora Neagu este absolventă a Colegiului Național Pedagogic „Andrei Șaguna” 

din Sibiu și a Facultății de Sociologie și Psihologie Timișoara, licențiată în 

Psihopedagogie Specială. A urmat cursurile de masterat în Leadership și 

Management Organizațional, iar în prezent lucrează ca profesor psihopedagog în 

cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu. 

 

Își desfășoară activitatea în cadrul centrului ca terapeut pentru elevi cu deficiențe 

senzoriale de auz, văz, asociate, surdocecitate/DSM și ca profesor metodist în 

cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.  

 

A început colaborarea cu Sense Internațional România în iunie 2005, iar din martie 

2006 este Formator Național în domeniul Deficienței Senzoriale Multiple/ 

Surdocecitate. 

 

             Aurelia Guțan 
 

           

          Teodora Neagu 
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Ioana Rău este absolventă a Colegiului Național „Octavian Goga” și a Facultății de 

Psihologie din Sibiu. A urmat cursurile de masterat în cadrul Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Terapia Limbajului și Audiologie 

Educațională.  

 

În prezent, lucrează ca profesor de educație specială în cadrul Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu. Își desfășoară activitatea la clasa unde sunt 

școlarizați elevi cu dizabilități vizuale și asociate. 

 

 

 

 

 

 

 

Viaţa adultului cu surdocecitate 

 

 

 

 

Viorel Micu, Profesor psihopedagog 

 

Liceul pentru Nevăzători Cluj-Napoca 

 

“Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse. 

Ele trebuie simţite în inimă.” Acestea sunt cuvintele Helenei Keller (1880-1968, 

SUA), care alături de Olga Skorohodova (1911-1982, URSS) şi Vasile Adamescu 

(1944-2018, România), a scris istorie în domeniul surdocecităţii. Datorită 

performanţelor impresionante obţinute de aceste personalităţi fără vedere şi auz, 

a existat mereu speranţa că orice copil aflat în această situaţie ar putea să fie 

recuperat, măcar parţial.  

Copiii şi vârstnicii sunt categorii “protejate” în general de societate, facem tot ce 

se poate ca ei să beneficieze de tot ce este mai bun. După ce un copil cu 

  Ioana Rău 
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surdocecitate devine adult, lucrurile se schimbă radical. Dacă până atunci a fost 

ţinut într-un “clopot de sticlă”, urmează pentru el o luptă continuă de a-şi depăşi 

condiţia, de a se acomoda cu noul statut, de a deveni independent într-o lume în 

care realitatea cotidiană este mult mai dură decât îşi putea închipui.  

 

Ne întrebăm mereu, ce simte o persoană cu surdocecitate? Cum se descurcă? 

Cum poate percepe lumea? Foarte greu de explicat în cuvinte, foarte greu de 

imaginat.  

 

Totuşi, pentru a trăi câteva secvenţe din viaţa acestor persoane, vă propun un 

exerciţiu simplu: căutaţi o eşarfă prin casă şi legaţi-vă la ochi. Ridicaţi-vă în picioare 

şi învârtiţi-vă de trei ori pe loc, apoi porniţi spre uşa încăperii în care vă aflaţi şi 

încercaţi să ajungeţi într-o alta, de unde să aduceţi un obiect. Întoarceţi-vă în locul 

de unde aţi plecat, căutaţi scaunul pe care aţi fost aşezat, puneţi-vă jos şi dezlegaţi-

vă la ochi. Bucuraţi-vă că aţi putut reveni la viaţa normală, dar gândiţi-vă un 

moment la faptul că o persoană cu surdocecitate nu poate avea şansa 

dumneavoastră. Ea nu se poate dezlega la ochi, însă, prin legea compensaţiei, 

divinitatea i-a oferit posibilitatea de a răzbate cu ajutorul altor simţuri.  

 

Încercaţi mereu să observaţi lucrurile pozitive la o persoană cu surdocecitate şi nu 

o compătimiţi. Nu o veţi ajuta deloc cu o astfel de atitudine. Ea îşi doreşte 

normalitate, egalitate de şanse.  

 

Şi, ca să încheiem într-o notă optimistă, aş dori să reflectăm la cuvintele spuse de 

Vasile Adamescu: “Fiecare zi, indiferent de cum ţi-a fost dată, poate fi un dar dacă 

ştii să-l primeşti!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viorel Micu este profesor psihopedagog la Liceul pentru Nevăzători Cluj-Napoca, 

membru în Consiliul Director al Fundației Sense Internațional România.  

A absolvit Facultatea de Psihopedagogie specială din cadrul Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca.  

          Viorel Micu 
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Timp de 15 ani a fost interpretul profesorului Vasile Adamescu, persoană cu 

surdocecitate, alături de care a întreprins nenumărate acțiuni în acest domeniu.  

A avut ocazia să lucreze direct cu elevi cu surdocecitate și deficiențe senzoriale 

multiple, contribuind la formarea lor. 

 

 

 

 

Experiențe ale Școlii Clujene de Psihopedagogie în domeniul 

Surdocecității/Deficiențelor Senzoriale Multiple 
 

 

 

Prof. univ. emerit Dr. Vasile Preda 

Conf. univ. dr. Andrea Hathazi 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială 

Școala Clujeană de Psihopedagogie  a avut încă din anul 1956 preocupări privind 

dezvoltarea și aprofundarea domeniului dizabilității senzoriale multiple, mai 

specific al surdocecității, a educației și a dezvoltării în contexte educaționale și de 

cercetare. În anul 1998 are loc primul Seminar Național de Surdocecitate 

organizat de Departamentul de Psihopedagogie specială, UBB  

Cluj-Napoca, la care participă profesori, reprezentanți autorități educaționale 

centrale și locale,  asociații, persoane cu surdocecitate, dar și specialiști din 

străinătate, reprezentanți Sense UK. Pe parcursul anilor au fost propuse cursuri 

de formare, școli de vară, proiecte europene de tip Erasmus+, s-au elaborat 

volume pentru o îmbogățire a literaturii de specialitate și pentru a dezvolta o 

comunitate profesională de promovare a exemplelor de bune practici în evaluare 

și intervenție specializată. 
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Prof. univ. emerit Dr. Vasile Preda este profesor la Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie si Stiinţe ale Educaţiei. 

Este doctor în psihologie din anul 1979, iar din 1994, conducator  de doctorat în 

domeniul psihologiei. Până în prezent, sub coordonarea sa, 62 de doctoranzi 

români și străini au obținut titlul științific de doctor în psihologie.  

De-a lungul timpului, a obținut numeroase premii și diplome științifice și este 

membru în diferite societăţi ştiinţifice si profesionale, precum: Asociaţia 

Psihologilor din România, Association Internationale des Démographes de Langue 

Française, International Council for People with Visual Impairment, Association de 

Langue Française des Psychologues Spécialisés pour Handicapé de la Vue.  

A coordonat în calitate de director și a participat ca partener în numeroase 

proiecte de cercetare științifică, dintre care menționăm: Optimizarea cercetarilor-

acțiune privind educaţia persoanelor cu deficiente senzoriale prin intervenţie 

precoce, compensare tehnica si instruire asistată de calculator" (1997), proiect 

finanțat de Banca Mondială; Modele si strategii de aplicare a concepţiei 

integraţioniste în educarea copiilor cu cerinţe szpeciale (proiect CNCSIS, 1995-

1996), Metodologia intervenţiei precoce la copiii cu cerinţe educative speciale 

(deficienţi senzoriali şi mintali), 1998. 

 

 

 

 

 

Conf. univ. Dr. Andrea Hathazi este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din 

Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de 

Psihopedagogie Specială. Domeniile ei de interes sunt educarea și reabilitarea 

          Vasile Preda 

           Andrea Hathazi 
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persoanelor cu deficiențe multiple, educarea și reabilitarea persoanelor cu 

deficiențe de vedere, programele de evaluare și intervenție în Sindromul Down, 

precum și programele de sprijin și de resurse în domeniul educației incluzive. 

În domeniul deficiențelor multiple, a publicat Dezvoltarea abilităților de 

comunicare la persoanele cu surdocecitate (Presa Universitară Clujeană, 2014), 

este coordonator al volumului Comunicarea în contextul deficiențelor multiple, 

este responsabilă cu colecția Educarea persoanelor cu dizabilități multiple, Editura 

Presa Universitară Clujeană. Este coordonator a trei școli de vară privind 

dizabilitățile multiple, organizate de Universitatea Babeș-Bolyai. A participat la 

numeroase conferințe internaționale, precum 6th European Conference on 

Psychology and Visual Impairment, Budapesta, Ungaria, 2016 sau 9th ICEVI 

European Conference în Bruge, Belgia, 2017.  

De asemenea, Andrea Hathazi este Vice-Președinte și membru în Consiliul 

Director ICEVI Europe, reprezentând țările balcanice. 

 

 

 

 

 

Strategii de intervenție în diagnosticul : ”Bolnav iremediabil de… 

FERICIRE” 

 

 

 

Mihaiela Filimon, Profesor psihopedagog 

Nicolița Cărășel, Profesor educație specială 

Melinda Marinescu, Profesor psihopedagog 

Oana Budeanca Babolea, Kinetoterapeut 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sf. Vasile Craiova 

 

Traseul educațional al unui copil cu surdocecitate poate varia în funcție de 

particularitățile psihoindividuale, potențialul de dezvoltare al copilului, dar și în 

funcție de contextul educațional, în special particularitățile grupului de elevi.  
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G.R. este un copil cu surdocecitate diagnosticat cu: surditate profundă bilaterală 

congenitală (implant cohlear urechea dreaptă), paralizie cerebrală, tetrapareză 

spastică, miopie, strabism, care de la patru ani a frecventat grupa pentru copii cu 

surdocecitate/ dizabilități senzoriale multiple. Programul de intervenție a fost 

personalizat și orientat către formarea unui canal de  comunicare auditiv-verbal 

predominant, dar utilizarea preferențială a gesturilor naturale a condus și spre 

introducerea unor elemente de limbaj mimico-gestual.  

 

Orientarea școlară și alegerea clasei potrivite au fost un moment important, 

evaluarea psihopedagogică la finalul grădiniței indica un limbaj receptiv – parțial 

auditiv, parțial mimico-gestual, limbaj expresiv: simultan verbal (vocabular redus) 

și mimico-gestual.  

 

Pe de altă parte, raportarea  la caracteristicile grupului de elevi îl plasa pe G.R. 

peste nivelul clasei pentru dizabilități senzoriale multiple/surdocecitate și sub 

nivelul clasei pentru dizabilități auditive (surzi), astfel că decizia de orientare a fost 

în favoarea învățării  prin strategii incluzive  în clasa pentru dizabilități auditive. 

 

Astăzi, G.R. este în clasa a VII-a – clasă pentru elevi cu dizabilități de auz, a dobândit 

competențe de citit-scris, beneficiază de un program de intervenție personalizat 

adaptat dizabilității sale, participă alături de colegi la toate activitățile clasei, la 

diverse proiecte ale școlii, inclusiv în proiecte de parteneriat școlar Erasmus+  

(TEAM – Tolerant Europeans Achieve More). 

 

Abordarea acestui caz prin prisma paradigmei incluzive a permis, pe de o parte, 

stimularea  dezvoltării sale personale utilizând potențialul grupului de elevi, iar pe 

de altă parte, el însuși  a devenit sursă de învățare pentru ceilalți elevi. 

 

În concluzie, despre G.R. se poate spune: Râde la eșec și perseverează,  nu se 

supără, nu se  enervează, nu minte, se bucură de orice pas înainte și de fiecare 

clipă! Este, prin urmare, iremediabil FERICIT! Fii ca Rareș! Poți? 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaiela Filimon este profesor psihopedagog, cu 32 de ani vechime. Mihaiela 

este responsabil Comisia Internă de Evaluare Continuă (CIEC), responsabil comisie 

              Mihaiela Filimon 
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Terapii Specifice de Compensare (TSC), metodist ISJ Dolj, autor programe școlare 

și coordonator de proiecte locale/internaționale Eramus+. 

 

 

 

 

 

Melinda Marinescu este profesor psihopedagog, cu 29 de ani vechime. Melinda 

este membru în Comisia Internă de Evaluare Continuă, autor de programe 

școlare, coordonator local în proiectul LogoPedia, membru în echipa de proiecte 

internaționale Eramus+ și lider sindical. 

 

 

 

 

 

 

Nicolița Carasel este profesor psihopedagogie specială, cu 20 ani vechime. 

Nicolița este responsabil de comisie Educație Specială, membru în Comisia 

Internă de Evaluare Continuă și membru în Comisia pentru Evaluarea Calității 

(CEAC). 

 

 

 

 

 

 

 

Oana Budeanca-Babolea este profesor dr. kinetoterapeut, cu 12 ani vechime. 

Oana este responsabil SNAC (Strategia Națională de Acțiuni Comunitare) și, de 

peste 7 ani, organizator de conferințe și simpozioane de perfecționare pentru 

cadrele didactice.  

     Melinda Marinescu 

         Nicolița Carasel 

Oana Budeanca-Babolea  
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Contribuții în elaborarea unor resurse educaționale digitale 

pentru copiii cu dizabilități.  Modalități de organizare eficientă a 

acestora 

 

 

 

  

Mihaela Adriana Moldovan, dr., Profesor psihopedagog 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cristal Oradea  

  

Ṣcoala online, generată de pandemia Covid-19, a avut în mare parte implicaţii 

negative asupra procesului de învăţământ. Cu atât mai mult dacă ne gândim la 

învăţământul special, unde interacţiunea directă, faţă în faţă cu copilul, este o 

condiţie esenţială a desfăşurării activităţii de reabilitare sau instructiv-educativă. 

 

Totuşi, şcoala online a oferit şi anumite oportunităţi, cu impact pozitiv asupra 

procesului de învăţământ de după. În contextul obligativităţii şcolii online, cadrele 

didactice, specialiştii diferitelor categorii profesionale, au fost puse în situaţia de 

a descoperi şi utiliza noi metode de predare, de a accesa, dar şi de a crea resurse 

DIGITALE, prin utilizarea unor instrumente digitale noi.   

 

În contextul întoarcerii la învăţământul faţă în faţă, am realizat că ceea ce am 

investit în noi, prin cursurile de formare la care am participat – multe dintre ele pe 

dezvoltarea competenţelor digitale şi utilizarea unor aplicaţii, sau ceea ce am 

învăţat poate ca autodidacţi în acest domeniu, aduce plus valoare activităţii 

noastre. 

 

Două din instrumentele digitale care pot fi foarte utile, în opinia mea, sunt Padlet 

şi Google Sites. Padlet este un instrument digital utilizat în educație în mod curent 

pentru realizarea de aviziere online. Poate fi folosit de o singură persoană, sau de 

mai multe.  

 

La acelaşi “avizier” poate avea acces un grup de elevi/profesori/colegi, se pot 

completa, adăuga, comenta resurse relevante pe domenii diverse. Este gratuit şi 

simplu de utilizat.  

 

Google Sites este un instrument de asemenea gratuit, pentru a crea site-uri 

personalizate. El oferă oricui posibilitatea să creeze un site de la zero, fără a avea 

cunoştinţe în domeniu. În cadrul site-ului personalizat, ne putem organiza foarte 

uşor propriile noastre resurse educative, pe care le putem partaja, dacă dorim, cu 

o persoană, un grup sau cu oricine din lume. 
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Resurse:  

 

https://digital.educred.ro/#h.7lakq2ml64vq 

https://digitaledu.ro/aplicatii/padlet/ 

https://sites.google.com/view/saculetuldigital/despre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaela Adriana Moldovan lucrează de aproape 25 ani ca psihopedagog în 

învăţământul special, cu copii cu toate categoriile de dizabilităţi. 

 

A absolvit Liceul Pedagogic “Iosif Vulcan” din Oradea, după care a urmat cursurile 

Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Specializarea Psihopedagogie Specială, în cadrul 

Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.  

 

În 2006 a obţinut titlul de formator naţional în domeniul deficiențelor senzoriale 

multiple/ surdocecităţii, iar în 2009 a devenit doctor în psihologie.  

 

 

 

 

 

 
 

    Mihaela Adriana  

Moldovan 
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Mereu Împreună! 
 

 

 

Ramona Antonie, Manager Programe 

Fundația Sense Internațional România 

 

Atunci când mă gândesc la munca pe care o fundație, prin echipa sa, o derulează 

constant în beneficiul persoanelor cu surdocecitate, afirmația care îmi vine prima 

în minte este „Mereu Împreună!”, deoarece toate direcțiile de sprijin prin proiectele 

și activitățile desfășurate converg armonios și se potrivesc atât de bine acesteia. 

De 21 ani, în Sense Internațional România se lucrează prin proiecte specifice 

orientate spre intervenția timpurie pentru copilul de 0-3 ani cu surdocecitate și 

deficiențe senzoriale multiple, spre educație continuă și specializată prin profesori 

instruiți și dotare adecvată în beneficiul copiilor cu aceste deficiențe, spre 

oportunități de specializare profesională și vocațională oferită tinerilor și familiei, 

spre creșterea gradului de conștientizare asupra surdocecității la nivel local și 

național prin mijloace transparente și oficiale, prin întâlniri directe cu factori 

implicați în decizii legislative, prin susținerea modificării unor acte normative, dar 

și prin mijloace electronice, la distanță, care au putut fi utilizate cu 

prepondenrență în perioada stării de alertă generată de pandemia COVID-19 și 

pe care le vom utiliza și în continuare.  

În cei doi ani de stare de alertă, 2020-2022, după șocul ințial, ne-am oprit un pic, 

ne-am uitat la noi înșine, la echipă, am respirat adânc și ne-am regrupat forțele, 

apoi am creat soluții digitale și resurse de sprijin pentru copii, profesori, părinți și 

tineri, astfel încât putem afirma că „Mereu Împreună!”, sub egida 

#dincolodesimțuri și #surdocecitate, a rămas la fel de real și concret. 
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Am pornit de la proiecte noi derulate și dezvoltate precum e-Sense, Sensi –siguranță 

online pentru copii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, până la resurse 

online: Manualul părintelui, Joaca de joi, video-uri de sprijin cu reguli clare de urmat 

în perioada pandemiei Covid-19, toate interpretate în limba semnelor, studii de 

impact privind siguranța online pentru copii si tineri, dar și analize de nevoi la 

parteneri educaționali, proiecte anuale - Helen Keller 2020 și Helen Keller 2021 în 

format hibrid online-fizic la clase, proiecte anuale - 3 Decembrie 2020 și 2021 – 

videoclipuri de conștientizare drepturi „Și Eu Am O Voce!” și „Sensi, siguranță online” 

– videoclipuri educative asupra riscurilor din mediul online, Conferințe în format 

internațional 2020 – Surdocecitatea în contextul pandemiei! și național 2022 – 

Educația copiilor cu surdocecitate -Din nou împreună!, dezvoltate ca resursă pentru 

specialiști, excursii pentru elevi și tineri în scopul dezvoltării și consolidării 

abilităților de autonomie personală, socializare, cunoaștere și interacțiuni peer to 

peer, învățare prin explorare și descoperire de noi alternative, dar și întâlniri 

lunare cu tineri pe Zoom, concurs de eseuri și, mai ales, platforma de cursuri 

online pentru cei ce vor să studieze și să afle mai multe despre acest domeniu.  

Toate acestea se regăsesc pe site-ul nostru, www.surdocecitate.ro, și pe pagina 

noastră de Facebook, www.facebook.com/SenseInternationalRomania.  

Și, pentru că mai mult decât orice, este vorba despre conștientizare, te invit să afli 

despre cum „Mereu Împreună!” e mai mult decât o afirmație în cadrul Conferinței 

Naționale Educația copiilor cu surdocecitate - Din nou împreună!  

 

 

 

 

 

 

 

https://esense.ro/
https://surdocecitate.ro/sensi/
https://surdocecitate.ro/sensi/
https://surdocecitate.ro/noutati/surdocecitatea-manualul-parintelui/
https://surdocecitate.ro/video-accesibil-covid-19/
https://surdocecitate.ro/wp-content/uploads/2021/05/sensi_raport_final.pdf
https://surdocecitate.ro/wp-content/uploads/2021/05/sensi_raport_final.pdf
https://surdocecitate.ro/noutati/luna-iunie-este-despre-surdocecitate/
https://surdocecitate.ro/noutati/la-multi-ani-copii/
https://www.youtube.com/watch?v=_PphlfbroMk&list=PLzYcP6KK8sKBmaC6AyiBkC1MUVbRh1eH7
https://www.youtube.com/watch?v=9hxa56rBS_Y&list=PLzYcP6KK8sKAzLk0O4xUb00p3XzG_3Pn-
https://surdocecitate.ro/surdocecitatea-in-pandemie/
https://surdocecitate.ro/conferinta-2022/
http://www.cursuri.surdocecitate.ro/
http://www.cursuri.surdocecitate.ro/
http://www.surdocecitate.ro/
http://www.facebook.com/SenseInternationalRomania
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Ramona Antonie s-a alăturat echipei Sense Internațional România 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 Asociația ”AS 

2001 Alba Iulia” și Centrul de Consiliere pentru Victimele Violenței Domestice, 

serviciu dezvoltat în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.  

 

Ramona este licențiată în asistență 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelka Czondi s-a alăturat echipei Sense Internațional România în anul 2007, în 

calitate de Coordonator Programe și Comunicare. Începând cu 1 aprilie 2017, ea 

a preluat poziția de Director al fundației. Cu o experiență de peste 20 ani în 

domeniul organizațiilor non-guvernamentale din România, Etelka a lucrat de-a 

lungul anilor cu Fundația European Children’s Trust și Asociația Prader Willi din 

România.  

 

Este licențiată în Psihologie și în Comunicare și Relații Publice și urmează cursurile 

de Master, programul de Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor 

Internaționale în cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea București. 

 
 

 

                                

                           Ramona Antonie 
 

              

             Etelka Czondi 
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