
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 
și 

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

Sibiu, 7-8 octombrie 2017  
 

Sub patronajul  
 Excelenței sale, Domnul Ambasador Cord Meier-Klodt ambasador al Germaniei în România 

și 
Excelenței Sale, Domnul Ambasador Emil Hurezeanu , ambasador al României în Germania 

 

 

Asociația Perspective pentru Copiii 

Hipoacuzici din România organizează 

workshopuri de mai mulți ani pentru terapeuți, 

părinți și cei interesați de acest domeniu din 

întreaga țară. În acest sens alegem locații 

accesibile pentru participanții care vin din zone 

diferite. Din acest motiv partea centrală a țării 

este foarte favorabilă, astfel încât această primă 

conferință a fost organizată la Sibiu, la 

Academia Evanghelică Transilvania unde 

profesionalismul domnului coordonator de 

proiecte Roger Pârvu ne-a impresionat. De asemenea anul acesta se împlinesc 25 de ani de la  

semnarea Tratatului de parteneriat Româno-German iar orașul Sibiu este reprezentativ pentru 

colaborarea între cele două țări. 

 

 

 

În deschiderea conferinței Domnul Consul 

Hans E. Tischler a transmis personal mesajul 

de susținere al ambasadei Germane în 

România. Excelența Sa Domnul Ambasador, 

Emil Hurezeanu, deși nu a putut fi prezent, 

ne-a trimis urările sale de bine în scris, din 

partea ambasadei Române în Germania.  

 

 

 

Incluziunea școlară și socio-profesională a persoanelor cu deficiențe de auz se află încă la început 

în România, fiind în dezvoltare în ultimii ani. Pentru îmbunătățirea incluziunii, Asociația 



Perspective pentru Copiii Hipoacuzici din România în parteneriat cu 

asociația Perspektive Germania a coagulat în cadrul acestui eveniment 

personalități cu experiență bogată în acest domeniu din țări mai avansate în acest proces, doamna 

dr. Connie Mayer, profesor la Facultatea de Științe Educaționale la Universitatea York din Toronto, 

Canada, pe Anja Korn Distel, director adjunct la Institutul Regional pentru Auz și Comunicare 

Frankenthal, Germania și pe domnii dr. Uwe și Sigrid Martin, reprezentanții asociației Perspektive 

Germania, terapeuți ai auzului și vorbirii.  

 

 

Scopul evenimentului a fost să sublinieze importanța 

incluziunii, a problemelor ridicate de aceasta dar și a 

unor soluții de ameliorare pe baza experiențelor 

cumulate ale specialiștilor din țară și străinătate, ale 

reprezentanților diverselor instituții, CJRAE prin 

dna. Valeria 

Purcia, ISJ 

Harghita prin 

dna. Elena Mîndru, ale unor asociații de profil: Asociația 

Perspektive Germania, Asociația Ascultă Viața, Asociația 

Audio Sofia, Asociația Hallóka, Asociația Lumea Sunetelor, 

Asociația Să Auzim Glasul Mamei, Asociația Perspective 

pentru Copiii Hipoacuzici, și nu în ultimul rând ale părinților.  

 

 

Cu această ocazie s-a lansat și primul număr al revistei Perspective editat 

de către asociația noastră, revistă ce își propune să abordeze problematica 

persoanelor cu deficienţe de auz vizând eficientizarea intervenției 

terapeutic-educaționale, schimburi de experienţă şi împărtăşirea unor 

metode care au avut rezultate pozitive în activitatea cadrelor didactice şi 

specialiștilor din domeniu, proiecte inovative dar și cercetări și aspecte 

teoretice de interes. 

 

 

Mulțumim sponsorilor noștri, firma Cohlear România, Asociația Perspektive Germania, ICCO și 

Asociația Românilor din Suedia care prin sprijinul lor au făcut posibilă desfășurarea evenimentului 

și publicarea revistei. 

 

 
 


