
 
 

 

 

 

 

 

 
Theodor Sîrbulețu (Iași) 

 

  

 

 

Invitație 

la formarea 

 

TERAPIA poate fi ALTFEL! 
O discuție profesională despre terapia auzului și vorbirii centrată pe copil,  

cu implicarea familiei 

 

Atelier de lucru II 

 

5 - 9 februarie 2019 

Vulcan, jud. Brașov 
 

 

Formarea se adresează terapeuților şi logopezilor din domeniul privat sau instituțiile de 

educație de masă și centrele de specialitate, profesorilor, care lucrează efectiv cu copii cu deficiențe 

de auz ce folosesc aparate auditive sau implanturi cohleare. În limita locurilor disponibile pot 

participa și studenți interesați de domeniu.   

Între activitățile Asociației Perspective pentru Copiii Hipoacuzici se numără și formarea 

terapeuților și părinților în terapia auzului și vorbirii. În acest sens ne-am propus organizarea a trei 

workshopuri consecutive în cadrul formării „TERAPIA poate fi ALTFEL!”. Din motive 

organizatorice am comasat workshopurile II și III, creând posibilitatea participării și altor persoane 

interesate în afară de cei înscriși inițial. Scopul nostru este de a permite accesul cât mai multor 

terapeuți la informații privind terapia naturală a auzului și vorbirii.  

Calendarul atelierului de lucru este următorul: 

Atelier de lucru II-III (pentru participanții înscriși inițial la cele trei workshopuri): 5-9 

februarie 2019, fără cost pentru cei care au plătit deja prima rată.  

Atelier de lucru (pentru noii participanți): 5-8 februarie 2019, cu costul de 300 de lei. 

Atelier de lucru (pentru noii participanți): 5-9 februarie 2019, cu costul de 350 de lei. 

Programul permite participare flexibilă la 4 sau 5 zile, în formularul de înscriere trebuie 

precizat forma aleasă.  

Menționăm că numărul participanților la această formare este limitat. 

Înscrierea se poate face pe pagina web a asociației, www.asociatiaperspective.ro la  rubrica 

Evenimente.  

Prezentările formatorului din Marea Britanie vor decurge în limba engleză, dar vom avea 

translator pentru a facilita înțelegerea. Participanții vor primi „Pre-task questions” cu o săptămână 

înainte de workshop, cu scopul de a le introduce în tematica abordată la workshop și sunt rugați să 

aducă cu ei materialele pregătite.  

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 
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experiența practică a terapiei orientate spre funcționalitate realizată într-o manieră tradițională. Pe 
de altă parte vedem şi nevoia copiilor cu deficiențe de auz de a se organiza personal și dorința lor 

individuală de a învăța și de a se dezvolta într-un cadru cât mai natural.  

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 

formării noastre încercăm să căutăm împreună răspunsuri, perspective.  

Pentru a avea posibilitatea să cunoaștem temeinic terapia cu caracter practic, am invitat 

specialiști cu o experiență vastă: Lyndsey Allen terapeut al auzului și vorbirii (Ear Foundation, 

Marea-Britanie), dr. Krizbai Tímea (Universitatea Sapientia, Târgu Mureș), Cornel Celmare 

psihoterapeut - psihoterapie sistemică de cuplu și familie, precum și alți terapeuți din domeniu.  

Tehnologiile auditive moderne, folosind aparate 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. 

Formarea noastră servește 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 actuale. 

Noi ne bucurăm să petrecem formarea plăcut şi util, 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 iarnă splendidă! 

 

   Gál Katalin               Theodor Sîrbulețu        

             katagal77@yahoo.com                       theodor_sirbuletu@yahoo.com  

      Tel: 0740 778474                                        Tel: 0751814611 

 

 

Programul atelierului de lucru 
 

TERAPIA poate fi ALTFEL! 
O discuție profesională despre terapia centrată pe copil, cu implicarea familiei 

 

5-9 februarie 2019  

Vulcan, jud. Brașov 

 
 

Luni, 4.02.2019 
 

18:00 - 21:00  Sosire şi repartizarea pe camere  

 

  Marți, 5.02.2019 
 

08:00 – 09:00  Mic dejun 

 

09:00 – 10:00  Întâmpinare, explicaţii privitoare la program 

   Rundă de prezentare 

   Care sunt așteptările mele de la acest eveniment? 

 

10:00 – 11:15  Abilități de comunicare și abilități de gestionare emoțională - Dr. Krizbai 

Tímea 

 Comunicare, încredere în sine, trăiri pozitive, implicare emoțională. 

11:15 – 11:45  Pauză de cafea 

11:45 – 13:00             Abilități de comunicare și abilități de gestionare emoțională - Dr. Krizbai    

   Tímea 



13:00 - 15:00  Pauză de prânz 

15:00 - 16:20  Moderarea impactului diagnosticului de dizabilitate de auz asupra 

familiei : Aplicații practice – Cornel Celmare psihoterapeut sistemic de 

familie și cuplu 
Pentru cele mai multe familii, diagnosticul de deficiență de auz, fie el hipoacuzie sau cofoză 

este resimțit ca un șoc. În cadrul workshopului de față vom vedea cum putem lucra cu 

părinții pentru a-i ajuta să-și mobilizeze resursele în direcția reabilitării copilului. 

 

16:20 - 16:30  Pauză de cafea 

16:30 - 17:50  Moderarea impactului diagnosticului de dizabilitate de auz asupra 

familiei : Aplicații practice -  Cornel Celmare psihoterapeut 

17:50 - 18:00  Pauză 

18:00 - 19:00 Moderarea impactului diagnosticului de dizabilitate de auz asupra 

familiei : Aplicații practice -  Cornel Celmare psihoterapeut 

 

19:00 - 20:00 Cină comună 

Cunoaştere reciprocă mai amănunţită şi schimb de experienţă  

în cadrul unei întâlniri lejere  

 

Miercuri, 6.02.2019 

 

 THERA-P: practical, parent centred and not a picture card in sight 

Lyndsey Allen (Ear Foundation) 
 

Learning Outcomes 
• Recall the latest research on outcomes for children with hearing loss 
• Recognize the impact of a diagnosis of hearing loss on a family 
• Describe 3 conditions needed for spoken language development 
• Generate language in appropriate quality and quantity for an activity 
• Observe auditory verbal techniques and strategies to make the most of listening 
and support language development 
• Compare the potential for learning in different activities 
• Formulate a plan for two children you support 

 08:00 - 09:00  Breakfast  

 09:00 - 09:45  Welcome & Introductions   

 09:45 - 10:00             What can we expect for a child with hearing loss today?  

3 Conditions for spoken language  

10:00 - 11:00  Access to sound  

11:00 - 11:20  Break  

11:20 - 13:00  Quality & Quantity of language PART 1  

13:00 - 15:00  Lunch  

15:00 - 16:00             Quality & Quantity of language PART 2  

16:00 - 17:00  Day in review  

17:00 - 17:30  Break 

17:30 - 18:45  Tehnica auzului cu implant cohlear – Valentin Chiticaru 

19:00 - 20:00  Dinner. Cină comună, după care 

 Cunoaştere reciprocă mai amănunţită şi schimb de experienţă  

în cadrul unei întâlniri lejere  

 

 



Joi, 7.02.2019 

 

THERA-P: practical, parent centred and not a picture card in sight 

Lyndsey Allen (Ear Foundation) 

 
 

08:00 - 09:00              Breakfast  

09:00 - 09:45  Quality & Quantity of language RECAP  

Meaningful interactions, shared language users  

09:45 - 10:05  PART 1 – Contingent turns  

10:05 - 10:20  Break 

10:20 - 11:20  Contingent turns – video observations  

11:20 - 11:30  Break 

11:30 - 13:00  PART 2 – Children as problem solvers, activities as process  

13:00 - 15:00  Lunch  

15:00 - 16:00  Practical activity  

16:00 - 16:30  Video observation  

16:30 - 17:00  Day in review 

19:00 - 20:00  Dinner. Cină comună și întâlnire lejeră 

 

Vineri, 8.02.2019 

 

THERA-P: practical, parent centred and not a picture card in sight 

Lyndsey Allen (Ear Foundation) 
 

 

08:00 – 09:00  Breakfast  

09:00 – 10:00  The diagnosis of hearing loss  

10:00 – 10:15  Break 

10:15 – 11:00  Why how you feel matters  

11:00 – 11:10  Break  

11:10 – 13:00  Case studies  

13:00 – 15:00  Lunch 

15:00 – 16:00  Case studies  

16:00 – 16:30  Course in review  

16:30 -   End 

19:00 - 20:00  Dinner. Cină comună și întâlnire lejeră 

 

 



Sâmbătă, 9.02.2019 

 

 08:00 - 09:00           Micul dejun 

 

09:00 - 10:30 Analiză în două grupe a exemplelor pe baza înregistrărilor video din 

şedinţele de terapie aduse de participanți – Gál Katalin, Sîrbulețu 

Theodor 

 

10:30 - 11:00  Pauză de cafea 

 

11:00 - 12:00 Cinci ani de aur – dezvoltarea  cogniției, limbajului și a auzului – Theodor 

Sîrbulețu, psiholog, profesor psihopedagog 
 Perioadă critică a dezvoltării creierului. Rolul calității și cantității experiențelor legate de 

vorbire și auz. Statistici relevante. Etape. 

 

12:00 - 13:00 Implicarea activă a părinților în terapie – Gál Katalin, psiholog, profesor 

logoped 
Teamwork. Parteneriat. Acceptare. Personalitatea terapeutului. Empowering parents. 

 

13:00 - 15:00  Prânz  

    

15:00 - 16:00  „Bursa de tentaţii!“ 
Prezentarea de materiale pentru joacă şi activităţi recreative care 

s-au dovedit utile. Rugăm participanţii să prezinte materiale folosite la terapie 

care s-au dovedit a fi bune, propuneri de cărţi, experienţe, idei de joacă sau de 

cântece (ca. 4 min. fiecare sunt suficiente) 

 

16:00 - 16:15  Pauză de cafea 

 

16:15 - 17:30  Discuție follow-up: autoreflexie 
   Ce am reușit să implementez în practica mea de toată zilele? 

 

17:30 - 18:00  Pauză  
 

18:00 - 19:00  Evaluarea atelierului 

Încheierea întâlnirii 

 

19:00 - 20:00  Cină comună 
 

21:00 -   Întâlnire lejeră şi rămas bun 

 

 

Duminică, 10.02.2019 
 

08:00 – 09:00  Micul dejun 

 

09:00 -              Plecare 

 
Locul de desfăşurare al atelierului: 

Casa de oaspeţi Vulcan a Bisericii Evanghelice,  

Vulcan, Jud. Braşov, 

(Evangelisches Erholungsheim Wolkendorf)  

RO-507270, Vulcan, Str. Uzinei, Nr. 104 

Sigrid Oprea (conducere)  Tel: 0268 256  479 /Mobil: 0726 281 795 



 

Perioada: 

 5-9 februarie, 2019 

 

Formatori:  

 Lyndsey Allen (Ear Foundation) 

Dr. Krizbai Timea (Universitatea Sapientia) 

Cornel Celmare, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu 

Gál Katalin, psiholog, profesor logoped, CJRAE Harghita 

Sîrbulețu Theodor, psiholog, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași 

Valentin Chiticaru, customer experience manager at Fix Import SRL 

 

 

Moderatori:  

Gál Katalin, Sîrbulețu Theodor 

 

Costuri: 

Participare integrală 5 zile- 350 lei 

Participare 4 zile- 300 lei 

Sunt incluse cazarea și trei mese pe zi. Suma poate fi achitată în contul Asociației Perspective 

pentru Copiii Hipoacuzici deschis la Banca Raiffeisen: RO97RZBR0000060018584623 
 

Înscrierea: 

Cât mai urgent, până la 25.01.2019 pe formularul de înscriere de pe adresa asociației 

noastre: www.asociatiaperspective.ro, la Evenimente. 

(Număr limitat de participanţi!)  

Cei care au participat la workshopul nostru din noiembrie sunt înscriși automat! 
 

 

- Rugăm toți participanții să se cazeze în Casa de oaspeţi,  inclusiv cei care locuiesc în Braşov şi în 

împrejurimi. Experienţele din anii trecuţi au arătat că este benefic dacă petrecem sfârşitul de 

săptămână împreună, deoarece astfel evităm întârzieri, repetări de program şi avem parte de discuţii 

informale interesante încă de la micul dejun. Îi rugăm pe toţi participanții să rămână până la 

sfârşitul evenimentului. 

- Dacă cineva pregătește cu plăcere prăjituri sau snacks-uri pentru seară, şi doreşte să le aducă, 

pentru a le savura împreună, îi mulţumim în avans!  

 

 

Atelierul de lucru va fi organizat şi sprijinit de: 
 

 

 

       
 

 

 

                  

Perspektive e.V. Germania 

http://www.asociatiaperspective.ro/

