Invitație

de Asigurări, Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, asociațiilor de
părinți și desigur ai specialiștilor.

la Conferința internațională
„Perspectivă – decizie – reabilitare - incluziune pentru copiii hipoacuzici din România”
Sibiu, 7-8 octombrie 2017
și la
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

Tehnologiile asistive moderne, folosind aparate auditive performante şi implanturi
cohleare, deschid noi posibilități de stimulare și susținere atât a copiilor şi familiilor
acestora, cât şi nouă în calitate de terapeuți. Aceste noi posibilități duc în general la
obținerea unui rezultat mult mai bun decât metodele clasice, reușind să combine utilul cu
plăcutul.

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

Noi ne bucurăm să petrecem un sfârşit de săptămână, plăcut şi stimulativ, în luna
octombrie, împreună cu dumneavoastră, iar toate acestea sunt posibile datorită noului
resort, Asociația Perspective pentru Copiii Hipoacuzici, o organizație tânără cu idei
inovatoare și oameni de bine.
Până la întâlnirea noastră vă dorim să aveți parte de o vară splendidă!

Conferința se adresează educatorilor, învățătorilor, terapeuților şi logopezilor din
instituțiile de educație de masă și centrele de specialitate sau private care îngrijesc copii
cu deficiențe de auz, care folosesc aparate auditive sau implanturi cohleare, precum și
părinților acestora. În limita locurilor libere sunt bineveniți şi studenții interesați de
domeniu.
Workshopul intensiv pre-conferință se adresează în primul rând terapeuților, logopezilor,
psihopedagogilor, celor care lucrează efectiv cu copii hipoacuzici. Având în vedere că
lectorul workshopului este Dr. Connie Meyer din Canada, cei care doresc să participe
trebuie să aibă cunoștințe de limba engleză de nivelul C (înțelegere, vorbire, citire).
Menționăm că numărul participanților la workshop este limitat (maxim douăzeci de
persoane).
Împreună cu dumneavoastră dorim să regândim termenul uzual de terapie referitor la
reabilitarea copiilor cu deficiențe de auz, deoarece ne aflăm în faţa unei dileme: pe de o
parte avem experiența practică a terapiei orientate spre funcționalitate, pe baza
programelor didactice existente. Pe de altă parte vedem şi nevoia copiilor cu deficiențe de
auz de a se organiza personal și dorința lor individuală de a învăța.
Totodată, trebuie să ne gândim la viitor. Copiii hipoacuzici au nevoie de reabilitare și nu
numai, scopul final fiind incluziunea lor în societate. Îi putem ajuta? Cum să îi sprijinim?
În cadrul Conferinței noastre încercăm să căutăm împreună răspunsuri, perspective.
Pentru a avea posibilitatea să cunoaștem mai multe puncte de vedere, am invitat
reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, Casei Naționale

Conferința și workshopul servesc drept sprijin şi impuls pentru practica de zi cu zi a
terapiei și nu numai. În plus, ne furnizează un punct de reper, privind modalitățile de
reabilitare și incluziune.

Sigrid şi Dr. Uwe Martin
Am Lehester Deich 97
285483 Bremen

Gál Katalin
katagal77@yahoo.com
Tel: 0740 778474

Theodor Sîrbulețu
theodor_sirbuletu@yahoo.com
Tel: 0751 814611

Vă rog să invitaţi şi alţi colegi interesaţi, dacă este cazul!

Program
Workshop 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”
6 octombrie 2017, Sibiu
Vineri, 6 octombrie 2017
9:00-10:00: Înregistrarea participanților
10:00-13:00: 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
Dr. Connie Meyer (Canada)

13:00-14:00: Pauză de prânz
14:00-17:00: 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
Dr. Connie Meyer (Canada)

16:00-16:45: Sesiune de întrebări privind incluziunea
cu Anja Korn Distel, Dr. Uwe Martin, Sigrid Martin (Germania), Elena
Mândru (România)
Moderatori: Gál Katalin, Theodor Sîrbulețu
16:45-17:15: Pauză de cafea

17:00-18:00: Discuții finale
Evaluarea workshop-ului

Program
Conferința internațională
„Perspectivă – decizie – reabilitare - incluziune pentru copiii hipoacuzici din
România” 7-8 octombrie 2017, Sibiu
Sâmbătă, 7 octombrie 2017
8:00-9:30: Înregistrarea participanților
10:00-11:00: Bun venit
Deschidere oficială:
Excelența Sa Domnul Ambasador Cord Meyer -Klodt
Excelența Sa Domnul Ambasador Emil Hurezeanu
Explicații privitoare la program
(Scenetă interpretată de copii)
10:45-11:45: Auzul și înțelegerea
Auzul nu este de ajuns
Dr. Uwe Martin (Germania)
11:45-12:15: Situația persoanelor hipoacuzice în România
Invitat din partea Ministerului Sănătății: Domnul ministru Florian Bodog
Invitat din partea CNAS: Domnul președinte Marian Burcea
12:15-14:00 : Pauză de prânz/ Sesiune de postere a asociațiilor de părinți
14:00-15:00: Vocea părinților - Masă rotundă
Moderator: Roger Pârvu
15:00-16:00: Incluziunea, o provocare pentru toți – experiențele unei școli situate în
sudul Germaniei
Anja Korn-Distel (Germania)

17:15 -18:30: Terapia natural–aurală
Sigrid Martin (Germania),
(Scenetă interpretată de copii)
20:00- 23:00: Networking dinner cu surprize - Cină festivă: socializare și schimb de
experiență
Duminică, 8 octombrie 2017
9:00- 9:30: Bună dimineața (Scenetă interpretată de copii)
Rezumatul zilei anterioare. Prezentarea programului.
9:30-10:00: Integrare-incluziune: aspecte legislative importante
Punctul de vedere al reprezentantului Ministerului Educației Naționale
Invitat din partea Ministerului Educației Naționale: Doamna Nicoleta Neagu
10:00-10:30: Incluziunea, integrarea în activitatea practică.
Educația incluzivă - o șansă egală pentru toți
Invitat din partea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională
.Sibiu: Doamna Valeria Purcia
10:30-11:00: Pauză de cafea
11:00-12:30: Incluziunea și copiii hipoacuzici.
Opțiuni extrem de atractive sau așteptări imposibile?
Dr. Connie Meyer (Canada)
12:30-13:00: Întrebări - discuții referitoare la temă
13:00-14:00: Prezentarea firmelor de profil în domeniul protezării persoanelor cu
..pierderi de auz
. Prezentare solicitată – Sönke Martin, reprezentant Cochlear România
14:00-15:00: Pauză de prânz
15:00-16:00: Mesajul nostru către autoritățile statului privind aspecte ce pot fi
îmbunătățite în procesul de reabilitare a persoanelor hipoacuzice

Înscrierea:
Locul de desfășurare al workshopului și a conferinței:
Academia Evanghelică Transilvania, Sibiu
Strada Livezii 55, Sibiu 550042
Județul Sibiu
Telefon: 0269 219 914

Cât mai urgent, până la data de 13 septembrie 2017, pe formularul de înscriere
atașat,
trimis
la
adresa
de
e-mail
a
asociației:

asociatiaperspectiveromania@gmail.com, sau pe websitul asociatiei, pe
formularul online: www.asociatiaperspective.ro> evenimente> workshop
preconferinta & conferinta 6-8 octombrie 2017 Sibiu.
(Număr limitat de participanți!)
Rugăm toţi participanții să se cazeze la Academia Evanghelică, inclusiv cei care
locuiesc în împrejurimi. Experiențele din anii trecuți au arătat că este benefic dacă
petrecem sfârșitul de săptămână împreună, deoarece astfel evităm întârzieri, repetări de
program şi avem parte de discuții informale interesante încă de la micul dejun. Îi
rugăm pe toţi participanții să rămână până la sfârșitul evenimentului.
Dacă cineva pregătește cu plăcere prăjituri sau snacks-uri pentru seară, şi dorește să le
aducă, pentru a le savura împreună, îi mulțumim în avans!
Mulțumiri speciale Asociației

Perspektive e.V. Germania și firmei Cohlear
România pentru sprijinul acordat în organizarea și
desfășurarea conferinței și workshopului !

Perioada:
6-8 octombrie 2017

Conferința și workshopul sunt organizate de:

Lectori:
Dr. Uwe Martin şi Sigrid Martin din Bremen, Germania,
specialiști în terapia recuperării naturale auditiv-verbale a copiilor
hipoacuzici
Dr. Connie Meyer din Canada, Profesor Asociat al Facultății de Educație de
la Universitatea din Toronto
Anja Korn-Distel din Germania, Director adjunct la Institutul Regional
Pentru Auz și Comunicare, Frankenthal
Sönke Martin, reprezentant COCHLEAR în România, importator
dispozitive auditive implantabile

Perspektive e.V. Germania

Cochlear România
Costuri:
Workshop preconferință și conferință 6-8 octombrie 2017 – 200 lei
Workshop preconferință – 6 octombrie 2017- 90 lei
Conferință 7-8 octombrie 2017 – 175 lei (două zile)
Conferință 7 octombrie 2017 – 90 lei
Conferință 8 octombrie 2017 – 90 lei
– se plătește în avans în contul bancar RO97RZBR0000060018584623, deschis la Banca
Raiffeisen pentru Asociația Perspective Pentru Copiii Hipoacuzici
Mulțumim, vă așteptam cu drag!

