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Conferința internațională 

„Perspectivă – decizie – reabilitare - incluziune pentru copiii hipoacuzici din România” 

Sibiu, 7-8 octombrie 2017 

și 

Workshopul intensiv pre-conferință 

„Routes to literacy: Supporting deaf children learning to read and write” 

„Căi către dobândirea capacității de citire-scriere: Susținerea copiilor hipoacuzici în procesul de 

alfabetizare” 

Sibiu, 6 octombrie 2017 

 

 

Dragi participanți, 

 

Vă trimitem mesajul nostru post-conferință și post- workshop acum, după trei săptămâni, cu 

gândul că în zilele trecute de atunci ați avut posibilitatea de a prelucra impresiile și informațiile 

acumulate! Am organizat evenimentul cu intenția de a aduce un plus în clarificarea situației copiilor 

cu deficiențe de auz în țara noastră, privind incluziunea educativă și socială a lor, precum și pentru a 

da o posibilitate specialiștilor, terapeuților, pedagogilor și părinților de a se întâlni, de a împărtăși 

experiențe, bucurii și de a găsi răspunsuri la unele întrebări. 

 Vă mulțumim tuturor pentru participare! După cum ați văzut, trebuie să ne unim forțele, 

dacă vrem cu adevărat să îmbunătățim situația copiilor cu deficiențe de auz în România! Unirea 

forțelor înseamnă câteodată și sacrificarea propriilor interese, materiale ori profesionale! Mulțumim 

asociațiilor de părinți care au înțeles importanța reprezentării comune!  

Mulțumiri speciale celor care au rămas până la sfârșitul evenimentului și au contribuit activ 

la redactarea Petiției către Ministere! Ne pare rău pentru cei care au lipsit în ziua de duminică 

pentru că au pierdut multe. Asociația noastră e de partea punctualității și a încrederii reciproce, 

fiindcă altfel nu se pot realiza obiectivele propuse în acest domeniu. 

 Pentru anul 2018 avem multe planuri, unele fiind surprize! Vă invităm să urmăriți în 

Contact:  

www.asociatiaperspective.ro 

asociatiaperspectiveromania@gmail.com 

Gál Katalin (Chileni, Harghita) 

Tel: 0040740778474 

Theodor Sîrbulețu (Iași) 

Tel:  0040751814611 



continuare pagina web al asociației, www.asociatiaperspective.ro, pentru a afla din timp informațiile 

utile. Revenim cu invitații, întrebări și vă stăm la dispoziție, dacă aveți sugestii, întrebări, neclarități. 

Revista Perspective va apărea în continuare! Citind feedbackurile despre revistă, am realizat 

faptul că avem nevoie de o revistă națională! Pentru anul 2018 planificăm apariția a două numere. 

În luna decembrie 2017 va fi lansată invitația de publicare în numărul doi al revistei, care va avea 

tematica: „Copilul hipoacuzic și familia sa”. 

 

Cu speranța unei colaborări fructuoase în sprijinul copiilor hipoacuzici din România, 

 

Gál Katalin   Sîrbulețu Theodor  Chiticaru Valentin 

Președinte   Vicepreședinte  Vicepreședinte 
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