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Alege să urmezi Cursul de iniţiere în domeniul 

surdocecităţii Fundaţia Sense Internaţional  furnizat de 

România şi vei înţelege ce înseamnă surdocecitatea, trecând 

printr-o serie de module ce abordează teme precum contextul 

istoric al acestui tip de deficienţă senzorială multiplă, 

principalele cauze, felul în care aceste persoane comunică. 

Vei cunoaşte principii importante privind orientarea şi 

mobilitatea, dezvoltarea personală şi socială, metodele de 

intervenţie şi specificul surdocecităţii la copii, adulţi şi 

vârstnici. Cursul îţi va oferi elementele fundamentale, de bază, 

pe care le vei putea folosi  în viaţa ta personală sau cea 

profesională.

Cursul se adresează celor care, indiferent de rolul profesional 

sau personal, cunosc sau relaţionează în mod direct cu copii, 

tineri, adulţi sau vârstnici cu surdocecitate: cadre didactice din 

învăţământul special sau cel de masă, părinţi, asistenţi sociali, 

psihologi, alţi specialişti din domenii conexe, studenţi etc.

Fundaţia Sense Internaţional România are o experienţă de 22 

de ani în formarea şi instruirea în acest domeniu, inclusiv în 

mediul virtual. Sperăm deci că ne vei fi alături la cursul online 

de iniţiere în domeniul surdocecităţii, ediţia a III-a, organizat în 

perioada 27 februarie - 14 aprilie 2023.

Etelka Czondi

Director

Fundaţia Sense Internaţional România

Despre cursul de iniţiere
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Competenţe şi abilităţi

După absolvirea acestui curs, vei cunoaşte 

elementele fundamentale legate de:

Ce înseamnă , care sunt surdocecitatea

principalele , noţiuni de tipuri şi cauze

bază privind anatomia şi fiziologia 

simţurilor: văz, auz şi tactil.

Cum să  un copil cu evaluezi

surdocecitate, care sunt principalele 

instrumente utilizate şi tipuri de 

intervenţie intervenţia , inclusiv 

timpurie la copilul mic.

Cum persoanele cu comunică 

surdocecitate.

Noţiuni fundamentale privind 

orientarea şi mobilitatea în contextul 

surdocecităţii.

Elemente de bază privind dezvoltarea 

socială şi personală la persoanele cu 

surdocecitate.

Noţiuni şi particularităţi la adultul şi 

vârstnicul cu surdocecitate.

Cursul de iniţiere în 
surdocecitate se 
adresează tuturor 
persoanelor care 
lucrează cu copii sau 
adulți cu surdocecitate/ 
deficienţe senzoriale 
multiple. Este un curs 
bine documentat teoretic, 
care oferă informațiile 
într-o formă clară, 
accesibilă.

Informațiile teoretice 

privind implicațiile 

surdocecității în 

dezvoltare  sunt 

completate cu  sugestii  

despre metodele  de 

evaluare, tipuri de 

abordări și strategii 

practice de intervenție 

centrate pe nevoile unice 

ale persoanei.

Psiholog Gabriela 
Jianu
Formator Curs de 
iniţiere în surdocecitate
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Structura cursului

Săptămâna 1      

Introducere curs

Terminologie, definiţie şi context 
istoric în surdocecitate/deficienţă 
senzorială multiplă

Săptămâna 2     

Clasificare şi etiologie în 
surdocecitate/deficienţa 
senzorială multiplă

Structuri anatomo-fiziologice ale 
senzorialităţii vizuale, auditive şi 
tactile în surdocecitate/deficienţă 
senzorială multiplă

Săptămâna 3      

Evaluarea copilului cu 
surdocecitate / deficienţă 
senzorială multiplă

Comunicare

Săptămâna 4     

Orientare şi mobilitate

Săptămâna 5     

Dezvoltare personală şi socială

Săptămâna 6       

Elemente de intervenţie

Intervenţia timpurie

Săptămâna 7       

Adultul/Vârstnicul cu 

surdocecitate

Concluzii

Cursul se desfăşoară în mediul , pe platforma online

www.cursuri.surdocecitate.ro 7 săptămâni având o durată de , în 

perioada 27 februarie - 14 aprilie 2023.

Cursul acesta oferă o iniţiere într-un 
domeniu de nişă, cu multe 
particularităţi şi aspecte interesante.

Împreună vom descoperi atât aspecte 
teoretice de bază, cât şi multe detalii 
practice având în vedere că formatorii 
sunt cu o bogată experienţă de 
intervenţie efectivă.

Asist. univ. dr. Ioana Tufar
Formator Curs de iniţiere în 
surdocecitate
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Desfăşurarea cursului 
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În urma parcurgerii materialului cursului destinat copiilor/tinerilor cu deficienţă 

senzorială multiplă vei şti cum anume să procedezi pentru a le forma deprinderea 

de a se deplasa în siguranţă în spaţiul apropiat şi cel îndepărtat. 

Vei afla despre noţiunile pe care aceşti copii/tineri minunaţi trebuie să le însuşească 

pentru a fi cât mai independenţi în orientare şi în deplasare. De asemenea, vei 

cunoaşte cum anume trebuie să procedezi atunci când ei se apropie de vârsta 

adolescenţei şi se maturizează din punct de vedere al constituţiei fizice.

Prof. psihopedagog Eva Oprea

Formator Curs de iniţiere în surdocecitate

Cursul este structurat pe , totalizând un număr de  10 module 74 de ore

de studiu, fiecare modul fiind organizat după cum urmează:

Cursuri online cu prezenţa formatorului folosind platforma ZOOM, 7 

întâlniri * 2 ore = 14 ore;

Suport de curs - studiu individual, 5 ore * 10 module = 50 ore;

Evaluare intermediară, teste tip grilă, 1 oră * 10 module = 10 ore.

Trecerea de la un modul la altul este condiţionată de rezolvarea cu succes 

a testelor grilă menite să verifice cunoştinţele acumulate la modulul 

anterior. Cursul se încheie odată cu parcurgerea tuturor celor 10 module.

La final, efortul de învăţare va fi recompensat cu o  Diplomă de absolvire

eliberată de Fundaţia Sense Internaţional România, pe care va fi 

menţionat numărul de ore de studiu. Cursul nu este acreditat de 

Ministerul Educaţiei, dar participanţii pot obţine credite profesionale 

transferabile prin intermediul şcolilor, în baza diplomei de absolvire. 

Întâlnirile online din cadrul cursului de iniţiere în surdocecitate pot 

beneficia de interpretare în limba semnelor, în funcţie de necesităţi.

www.cursuri.surdocecitate.ro



Paşii de urmat

În fiecare luni, între 18.00-20.00, participă la întâlnirile online pe 

platforma ZOOM, în prezenţa trainerilor.

Creează un cont de cursant pe 

   www.cursuri.surdocecitate.ro

Achită cursul online şi primeşti 

acces la materialele de curs.  

Descarcă materialele 

săptămânii în curs şi studiază-le.

Rezolvă testele de evaluare ale 

săptămânii în curs.

Rezolvarea testele de evaluare deblochează accesul la materialele din 

săptămâna următoare.

La finalul cursului, 

vei primi Diploma 

de absolvire.
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Costuri

Participarea la acest curs are un cost de şi acoperă cheltuielile cu 500 lei 

formatorii şi cu platforma de e-learning. 

Numărul participanţilor este limitat la cel mult , 5 locuri 30 de cursanţi

fiind rezervate pentru beneficiarii Bursei Vasile Adamescu” (vezi pag  7). „ .

Costurile sunt următoarele:

Înregistrare . early bird până la 13 februarie – 450 lei

Înregistrare .după 13 februarie - 500 lei

Reducere specială pentru grupuri

Plata se poate face prin card bancar în momentul înregistrării sau prin 

virament bancar în contul RO21RNCB0077050232290004 deschis la BCR 

Sector 6 Bucureşti cu menţiunea COST CURS INITIERE SURDOCECITATE 

NUME-PRENUME. Ulterior fiecare cursant va primi factura pe e-mail.

Pentru grupuri, vă rugăm să ne scrieţi la  cursuri@surdocecitate.ro

6www.cursuri.surdocecitate.ro

"Cursul a fost o experienţă de învăţare şi formare plăcută, antrenantă şi 
captivantă. Pe lângă aspectele teoretice, au fost prezentate şi multe exemple de 
bună practică de către formatorii foarte bine pregătiţi, într-o manieră interesantă, 
motivantă şi interactivă. Cu siguranţă vor contribui la dezvoltarea mea 
profesională!", 

G.L., participant, Curs de iniţiere în domeniul surdocecităţii, Ediţia a II-a

5% 

Grup 3 - 5 

participanţi

10% 

Grup 6 - 10 

participanţi

mailto:cursuri@surdoceictate.ro


Bursa „Vasile Adamescu”
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Oferim oportunitatea de a accesa cursul 

gratuit, sub forma Bursei „Vasile 

Adamescu” 5 unui număr de 

participanţi care îşi doresc să se 

dezvolte şi să se formeze în domeniul 

surdocecităţii.

Participanţii care vor primi Bursa „Vasile 

Adamescu” din partea Fundaţiei Sense 

Internaţional România au alături în 

drumul cunoaşterii şi devenirii lor un 

reper profesional şi moral de nădejde.

Criterii acordare Bursa „Vasile Adamescu” 

Pentru a fi eligibile, este de dorit ca persoanele interesate, indiferent de 

rolul profesional sau personal:

ź Să cunoască şi să relaţioneze în mod direct cu persoane cu 

surdocecitate;

ź Să își dorească în mod realist să urmeze cursul de inițiere în 

surdocecitate;

ź Să citească, să înţeleagă şi să adere la Afirmațiile Personale și la 

Declarația de Siguranță a Persoanelor.

ź Să promoveze egalitatea de şanse şi drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi şi să aibă exemple în acest sens;

ź Să promoveze în mod activ drepturile persoanelor cu surdocecitate şi 

să aibă exemple în acest sens;

ź Să fie conștienți că vor avea obligativitatea prezenței la curs 100%;

ź Să aibă abilități digitale şi acces bun la internet, dat fiind că acest curs 

se desfășoară online.

www.cursuri.surdocecitate.ro

https://surdocecitate.ro/despre-noi/
https://surdocecitate.ro/cine-suntem/politici/safeguarding/


Condiţiile de înscriere

Vă rugăm să transmiteţi un (maximum 2 pagini) şi o Curriculum Vitae  

Scrisoare de motivare (maximum ½ pagină A4) către Cristina Botezatu, 

Manager Dezvoltare Sense Internaţional România, la adresa de e-mail 

cbotezatu@senseint.org.ro până luni, 13 februarie 2023.

În perioada 14 - 15 februarie 2023, candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un 

scurt motivaţional online platforma Zoom, pentru prezentarea interviu 

motivaţiei personale şi a obiectivelor personale. Interviul va avea loc în 

prezenţa unei comisii alcătuite din 3 membri care colaborează cu 

persoane cu surdocecitate.

Modalitatea de acceptare

Candidaţii acceptaţi vor fi anunţaţi prin e-mail sau telefon până luni, 20 

februarie 2023, şi vor încheia cu Sense Internaţional România un contract 

de bursă de studiu – Bursa „Vasile Adamescu”.
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Bursa „Vasile Adamescu”
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„Mi s-a părut foarte interesant modul în care informaţia 
a venit însoţită de exemple ale unor situaţii reale din 
experienţa specialiştilor. Acest lucru m-a făcut să reţin 
mult mai uşor totul, informaţia va rămâne cu mine şi 
mă va ajuta cu siguranţă în viitoarea mea carieră de 
psihopedagog."

 I.M. Bursier "Vasile Adamescu"

Curs de iniţiere în domeniul surdocecităţii, Ediţia a II-a

http://cbotezatu@senseint.org.ro
http://cbotezatu@senseint.org.ro


Despre formatori
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Psiholog Gabriela Jianu, formator 
naţional în surdocecitate, coordonator al 
Centrului de Sprijin în Intervenţie Timpurie 
şi psihopedagog în cadrul Centrului Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă Constantin Pufan 
Timişoara specializată în intervenţia 
timpurie şi educaţia copiilor cu 
surdocecitate şi deficienţe senzoriale 
multiple.

Psihopedagog Eva Oprea, formator 
naţional în surdocecitate, coordonator al 
Centrului de Sprijin în Intervenţie Timpurie 
şi psihopedagog în cadrul Centrului Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Cristal Oradea, 
specializată în intervenţie timpurie şi 
educaţie la copiii cu surdocecitate şi 
deficienţe senzoriale multiple, cu interese 
aprofundate în orientare şi mobilitate.

Asist. univ. dr. Ioana Tufar, membru în 
echipa Departamentului de 
Psihopedagogie Specială din cadrul 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei din Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj Napoca, formator naţional în domeniul 
surdocecităţii şi al deficienţelor senzoriale 
multiple, specializată în comunicarea 
persoanelor cu surdocecitate, 
psiholingvistică şi limba semnelor.

www.cursuri.surdocecitate.ro
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Despre organizator

www.cursuri.surdocecitate.ro

Sense Internaţional România este o organizaţie românească înfiinţată 
în 2001 cu scopul de a îmbunătăţi viaţa persoanelor cu surdocecitate şi 
deficienţe senzoriale multiple din ţara noastră. 

Viziunea Sense Internaţional România este o lume în care toate 
persoanele cu surdocecitate sunt membri activi şi egali ai societăţii.

Misiunea Sense Internaţional România este de a lucra împreună cu 
persoanele cu surdocecitate şi organizaţiile partenere pentru a înlătura 
barierele din societăţi şi sisteme, astfel încât persoanele cu surdocecitate 
sunt incluse pe deplin şi îşi pot îndeplini potenţialul.

Sense Internaţional România este singura organizaţie din ţara noastră 
care militează activ pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate.

Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenţia timpurie la 
nou-născutul cu deficienţe senzoriale, educarea copiilor cu surdocecitate 
şi oferirea de servicii vocaţionale tinerilor, Sense Internaţional România 
reuşeşte cu succes să aducă o schimbare în bine în viaţa a sute de 
persoane cu acest tip de dizabilitate. 

În cei 22 de ani de activitate, Sense Internaţional România a organizat 
numeroase cursuri de instruire în domeniul surdocecităţii pentru peste 
300 de cadre didactice ce lucrează în învăţământul special, conferinţe, 
seminarii, ateliere şi întâlniri cu specialiştii din domeniu.

Mai multe informaţii despre curs:  

www.surdocecitate.ro/curs-initiere-surdocecitate-2023/ 

http://www.surdocecitate.ro/curs-initiere-surdocecitate-2023/


Înscrie-te la 

Cursul de iniţiere în domeniul surdocecităţii, Ediţia a III-a

accesând

www.cursuri.surdocecitate.ro 

cursuri@surdocecitate.ro 

www.surdocecitate.ro 

www.cursuri.surdocecitate.ro


