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De unde se pot obţine mai multe informaţii
Ceea ce urmează este o selecţie de organizaţii şi materiale tipărite care vă pot 
oferi informaţii folositoare despre surditate şi copii. Am încercat să includem 
organizaţiile şi materialele care acoperă cât mai multe dintre subiectele din 
această carte şi să includem grupuri din toată lumea. Multe dintre materialele 
tipărite sunt uşor de adaptat şi includ de cele mai multe ori liste folositoare cu 
resurse. 

ORGANIZAŢII

Asociaţia Alexander Graham Bell pentru 
surzi sau hipoacuzici (AG Bell)
3417 Volta Place, NW
Washington, DC 20007
USA
tel: (1-202) 337-5220
tty: (1-202) 337-5221
fax: (1-202) 337-8314
website: www.agbell.org 

AG Bell oferă membrilor o gamă variatăp de 
programe şi servicii despre pierderea auzului, 

resurse, şi sprijin şi încurajare din partea 
oamenilor care cunosc şi înţeleg problemele şi 
nevoile surzilor. AG Bellpublică şi distribuie cărţi, 
broşuri, materiale instructive, filme, CD-ur şi 
casete audiolegate de pierderea auzului.

Institutul Naţional Ali Yavar Jung pentru cei 
cu dizabilităţi auditive.
K.C. Marg
Bandra Reclamation, Bandra (W)
Mumbai 400 050
India
phone: (91-22) 2640-0215, 2645-5937
fax: (91-22) 2642-2638
email: ido@ayjnihh.org
website: www.ayjnihh.org

Adună şi oferă informaţii despre surditate, oferă 
pregătire şi dezvoltă strategii pentru identificare 
timpurie sau servicii de reabilitare. Resurse 
pentru materiale didactice, filme şi casete 
pentru pregătirea vocaţională, plasament şi alte 
probleme.

Christian Blind Mission International (CBMI)
Nibelungenstrasse 124 
D-64625 Bensheim
Germany
phone: (49-6251) 131-215
fax: (49-6251) 131-165
email: cbm_bensheim@compuserve.com
website: www.cbmi.org

Christoffel Blindenmission International (CBMI) 
are ca activitate prevenirea orbirii şi sprijină 
activităţile de reabilitare medicală, educaţională 
şi socială pentru persoanele cu dizabilităţi. Oferă 
deasemenea sprijin pentru persoanele surde sau 
hipoacuzice.

Fondul pentru surzii din Africa (DAF)
Chapel Cottage, 7 King Street 
Much, Wenlock
Shropshire TF13 6BL
United Kingdom
phone: (44-1952) 727- 093
fax: (44-1952) 728- 473
email: dewdaf@aol.com

Promovează oportunităţi educaţionale pentru 
copiii surzi din ţările sărace. 
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Fundaţia femeilor surde din Delhi
First Floor, DDA Community Hall
Gali Chandiwali, Pahar Ganj
New Delhi 110 055
India
phone: (91-11) 2353-3276
fax: (91-11) 2353-3276
email: info@dfdw.org 
website: www.dfdw.org

Această organizaţie ajută femeile surde să se 
descurce singure.

Grupul de acţiune al copiilor cu dizabilităţi 
(DICAG) Africa de Sud
3rd Floor, Norlen House
17 Buitenkant Street
Cape Town 8001
South Africa
email: dicag@iafrica.com

DICAG organizează campanii de creştere a nivelului 
de conştientizare faţă de dizabilităţi şi vrea să 
schimbe stereotipiile şi percepţiile despre oamenii 
cu dizabilităţi din Africa de Sud.DICAG urmăreşte 
să asigure oportunităţi egale pentru copiii cu 
dizabilităţi, în special în educaţie.

Reţeaua pentru Dreptul la Educaţie (EENET)
c/o Integrare şi sprijin educaţional,
Şcoala educaţiei
Universitatea Manchester, Oxford Road
Manchester M13 9PL
United Kingdom
tel: (44-161) 275-3711
fax: (44-161) 275-3548
email: info@eenet.org.uk
website: www.eenet.org.uk

Această reţea de distribuire a informaţiei 
promovează integrarea grupurilor marginalizate 
în educaţie. Ei realizează un jurnal în care publică 
studii de caz ale unor programe din lumea întreagă 
şi includ contribuţiile părinţilor. Oferă multe 
publicaţii folositoare în limba engleză. Website-ul 
are o secţiune dedicată problemelor surzilor.

Universitatea Gallaudet
800 Florida Avenue, NE
Washington, DC 20002-3695
USA
phone/tty: (1-202) 651-5000 
email: visitors.center@gallaudet.edu
website: www.gallaudet.edu

Universitatea Gallaudet este singura universitate  
de arte liberale, proiectată special pentru 
studenţii surzi şi cu dificultăţi de auz. Este, de 
asemenea, o sursă excelentă de găsire a unor 
cărţi pentru surzi, ziare şi cercetări recente.

Societatea Internaţională a Copiilor surzi 
(IDCS)
15 Dufferin Street
London EC1Y 8UR
United Kingdom
phone: (44-020) 7490-8656
fax: (44-020) 7251-5020
email: idcs@idcs.info
website: www.idcs.info

O organizaţie de familii şi îngrijitori de copii surzi 
împreună cu organizaţiile şi profesionştii cu care 
lucrează. Iniţiată pentru distribuire de informaţii 
şi prezentare a experienţelor, ICDS oferă un forum 
pentru idei, discuţii, cercetare şi informaţii despre 

toate aspectele surdităţii la copii la  scară 
globală.

The Forest Bookshop
Unit 2, New Building 
Ellwood Road 
Milkwall, Coleford 
Glos. GL16 7LE
United Kingdom
phone: (44-1594) 833-858  
fax: (44-1594)  833-446
website: www.forestbooks.com

Resurse cuprinzătoare de cărţi, casete video 
şi CD-uri despre surditate şi problemele 
surzilor. Deasemenea distribuie cărţi publicate 
deUniversitatea Gallaudet. 
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Institutul Naţional Regal pentru Surzi(RNID)
19-23 Featherstone Street
London EC1Y 8SL
United Kingdom
phone: (44-171) 296-8000
fax: (44-171) 296-8199
website: www.rnid.org.uk

RNID are multe publicaţii online şi linkuri 
folositoare precum şi o bibliotecă cu o bază 
de date variate cu informaţii detaliate 
despre resursele pentru persoanele surde. Au 
de asemenea  un centru de resurse pentru 
informare şi instruire numit „Surd din naştere” 
(website:www.deafnessatbirth.org.uk).

Federaţia mondială a surzilor (WFD)
PO Box 65
00401 Helsinki
Finland 
tty: (358-9) 580- 3573
fax: (358-9) 580-3572
email: info@wfdnews.org
website: www.wfdnews.org

Una dintre cele mai vechi organizaţii 
internaţionale pentru persoanele surde, include 
organizaţii naţionale pentru surzi în peste 120 
de ţări. WFD militează pentru drepturile omului 
şi pentru oportunităţi egale pentru persoanele 
surde şi pentru dreptul persoanelor surde de a 
folosi limbajul mimico-gestual pentru a primi 
educaţie şi informaţii. WFD a iniţiat Săptămâna 
conştientizării surdităţii pentru a sărbători cultura, 
moştenirea şi limba unică a persoanelor surde din 
lumea întreagă. 

MATERIALE TIPĂRITE

Alegeri în surditate: sfaturile unui părinte pentru 
opţiunile de comunicare 
(1996, 275 pagini) 
Sue Schwartz Woodbine House 6510 Bells Mill Rd 
Bethesda, MD 20817, USA 
tel în SUA: (1-800) 843-7323 
tel în afara SUA: (1-301) 897-3570 
fax: (1-301) 897-5838 
website: www.woodbinehouse.com

Explicaţii pentru pierderea auzului, urmate 
de discuţii cu alţi părinţi despre motivele  şi 
posibilităţile  de alegere între diferitele metode de 
comunicare.

Copilul surd în familie şi la şcoală: Eseuri în 
onoarea lui Kathryn P. Meadows-Orlans
(2000, 336 pagini)
P.E. Spencer, C.J. Erting, and M. Marschark 
Lawrence Erlbaum Associates
10 Industrial Avenue
Mahwah, NJ 07430-2262, USA
tel: (1-201) 258-2200
fax: (1-201) 236-0072
email: orders@erlbaum.com
website:www.erlbaum.com

Cartea explică dezvoltarea copiilor surzi sau 
hipoacuzici în mijlocul familiei şi la şcoală. 
Prezintă rolul şi efectele mediului şcolar asupra 
dezvoltării. Fiecare capitol tratează probleme de 
cultură şi aşteptări. 

Grădiniţe şi creşe care acceptă copiii surzi 
(2003, 37 pagini) 
Anne-Marie Hall şi Hilary Sutherland 
Societatea Naţională a Copiilor Surzi (NDCS)  
15 Dufferin Street 
London EC1Y 8UR, UK 
tel: (44-020) 7490-8656 
fax: (44-020) 7251-5020 
email: ndcs@ndcs.info 
website: www.ndcs.info
 
Un ghid practic pentru cei care lucrează cu copii 
surzi foarte mici despre cum să-i integreze şi să le 
înţeleagă nevoile particulare. Informaţii pentru 
personalul din  grădiniţe şi creşe cu copii surzi în 
îngrijire. Sunt incluse actvităţi precum: citit, muzică, 
jocuri, compoartament şi disciplină. Este gratuită.
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Şcoli care acceptă copii surzi: Un ghid pentru 
profesori şi pedagogi cu un supliment inclus: 
Copiii surzi în şcoli normale 
(2002, 32 pagini) 
Clara Ratcliffe 
Societatea Naţională a Copiilor Surzi (NDCS),UK 
(consultaţi pagina 241 pentru adresă.) 

Un ghid pentru personalul din şcolile primare 
sau gimnaziale normale care au şi copii surzi. 
Informaţii despre strategii de predare, integrare, 
comunicare, surditate şi support tehnic. 

Surd ca mine 
(1985, 292 pagini) Thomas S. Spradley şi James P. 
Spradley  
Gallaudet University Press Chicago Distribution 
Center 11030 South Langley Ave Chicago, IL 
60628, USA  
tel: (1-773) 568-1550 
tel în SUA: (1-800) 621-2736 
tty în SUA: (1-888) 630-9347 
fax în SUA: (1-800) 621-8476 
email: kh@press.uchicago.edu 
website: gupress.gallaudet.edu

Surd ca mine  este povestirea unor părinţi care 
au învăţat să accepte şi să se ocupe de surditatea 
fetiţei lor. Exprimă dragostea, speranţa şi 
neliniştile multor părinţi care aud normal şi au 
copii surzi. În epilog, Lynn Spradley, adolescenta, 
reflectă asupra surdităţii, asupra educaţiei sale, a 
luptei de a comunica  şi a descoperirii că ea a fost 
centrul cărţii tatălui şi unchiului său. 

Surditatea: Un ghid pentru părinţi, profesori şi 
membrii comunităţii 
(2001, 32 pagini) Akach Philemon 
Special Needs Education, UNESCO 
7 Place de Fontenoy 
75352 Paris 07-SP, France 
fax: (33-145) 685-627 
email: ie@unesco.org 
k.eklindh@unesco.org 
website: unesdoc.unesco.org/
images/0012/001255/125541e.pdf

Această publicaţie scurtă şi simplă de la UNESCO 
explică situaţiile complexe legate de surditate, 
limbajul mimico-gestual şi educaţia copiilor 
surzi. Se doreşte a  conştientiza părinţi, profesori, 
doctori, asistente şi lucrători sociali asupra 
importanţei limbajului mimico-gestual pentru 
copiii surzi, mai ales în primii ani. Este insoţită de 
o casetă video. Este gratuită.

Dezvotarea deprinderilor de siguranţă la 
copiii cu dizabilităţi. 
 
 (1995, 214 pagini) F. Briggs 
Paul H. Brooks Publishing Co PO Box 10624 
Baltimore, MD 21285-0624, USA

Oferă activităţi de învăţare pentru dezvoltarea 
stimei de sine, a caracterului pozitiv şi a 
independenţei – deprinderi pe care copiii cu 
dizabilităţi trebuie să  le aibă. Se poate folosi 
pentru a învăţa copiii să recunoască situaţii 
periculoase, să ia măsuri, să se descurce în 
abordări cu străinii, să-şi exprime sentimentele, 
să facă diferenţa dintre atingerile normale  şi 
cele greşite.

Măsuri luate de familie pentru integrarea în 
educaţie   
(2002, 120 de pagini) 

EENET, School of Education
University of Manchester, Oxford Road
Manchester M13 9PL, UK
phone: (44 -161) 275-3711
fax: (44 -161) 275-3548
email: info@eenet.org.uk
website: www.eenet.org.uk

Un ghid practic cu povestiri ale unor familii 
sprijinite de organizaţii care au ajutat să 
transforme sistemul educaţional din Africa, 
Asia de sud, Europa  şi Australia. Este folositor 
pentru membrii comunităţii şi ai familiei care 
doresc să formeze un grup de luptă împotriva 
excluderii. Oferă o idee despre activităţile, 
gândurile şi sentimentele părinţilor implicaţi 
în lupta pentru integrarea copiilor lor cu  
dizabilităţi. 
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Proteze auditive: Ghid 
 (2003, 52 pagini)
Societatea Naţională a Copiilor Surzi (NDCS), UK 
(vezi pag 241 pentru adresă)

Informaţii despre diferite tipuri de proteze 
auditive, îngrijire şi păstrare şi reparaţii simple. 
Oferă o gamă largă de informaţii despre 
diferitele tipuri de proteze auditive disponibile. 
Aceasta broşură este destinată atât părinţilor, 
cât şi profesioniştilor

Îngrijirea copiilor surzi sau hipoacuzici: O 
comoară de activităţi amuzante pentru un 
comportament mai bun. 
(1995, 373 pagini)
D. Medwid and D. Chapman-Weston  

Gallaudet University Press
(vezi adresa la pagina 242)

Acest ghid prezintă pas cu pas sute de idei şi 
activităţi de folosit cu copiii surzi sau cu un 
nivel scăzut de auz, cu vârstele cuprinse  între 
3 şi 12 ani. Pe lângă descrierile scurte şi clare 
a;e tehnicilor de îngrijire, fiecare capitol mai 
include şi comentarii ale experţilor în auz şi 
surzi. Sunt oferite informaţii despre resurse şi 
servicii de sprijin.

Să comunicăm: un ghid pentru persoanele 
care lucrează cu copiii cu dificultăţi de 
comunicare  
(1997, Ref: WHO/RHB 971)

Co-published by WHO, UNICEF, and Ministry 
of Health, Zimbabwe
Available free from: 
Ms. Sonia Florisses, Disability and 
Rehabilitation Team 
WHO, CH-1211, 
Geneva 27, Switzerland 
email: florisses@who.ch

Este formată dintr-o serie de broşuri, dintre 
care una este despre lucrul cu copiii cu 
deficienţe de auz.

Nu îndeajuns de surd: creşterea unui copil 
hipoacuzic cu îmbrăţişări şi mult umor 
(1996, 242 pagini)
Morgan Candlish and Patricia Ann  

A.G. Bell Association for the Deaf
(vedeti adresa la pagina 239)

Această carte prezintă sprijinul acordat de 
o familie celui mai mic membru al său cu 
deficienţă de auz moderată. Mama explică 
provocările pe care a trebuit să le înfrunte 
familia şi cum au învins împreună.

Ghid pentru toţi  
(2003)
Societatea Naţională a Copiilor Surzi
 (NDCS), UK
(vedeţi adresa pe pagina 241)

Un ghid de produse şi servicii pentru familiile 
cu copii surzi, tineri şi aceip rofesionişti care 
lucrează cu ei.

Ghidul părinţilor despre implanturi cohleare 
(2002, 168 pagini)
Patricia M. Chute and Mary Ellen Nevins 

Gallaudet University Press
(vedeți adresa pe pagina 242)

Veţi fi pe deplin informat despre implanturile 
cohleare utilizând  acest ghid uşor de urmărit.

Noua limbă a jucăriilor: Predarea deprinerilor 
de comunicare la copii cu nevoi speciale. 
(1996, 289 pagini)
S. Schwartz and J.E. Heller  

Woodbine House
(see address on page 241)

Această carte oferă idei parinţilor şi 
profesioniştilor despre cum să folosească 
jucăriile pentru a stimula şi a promova 
dezvolatrea limbajului la copiii cu nevoi 
speciale.
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Pregătirea profesorilor pentru integrare
(1996, video) 

EENET
Şcoala pentru educaţie
(vedeţi adresa la pagina 242)

Acest pachet video din Lesotho prezintă copii 
surzi integraţi în şcolile locale.

Psihologia surdităţii: Înţelegerea persoanelor 
surde şi hipoacuzice 
  
(1990, 292 pagini)
M. Vernon and J.F. Andrews 

Longman. White Plains, NY.
UMI: Books On Demand
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, MI 48106-1346, USA
phone inside the US: (800) 521-3042 
fax: (1-734) 973-1464
email: info@umi.com 
website: www.umi.com

Această carte explică măsura în care viaţa 
persoanelor surde sau care au deficienţe de auz 
este diferită de viaţa unei persoane auzitoare. 
Explică nivelul de stress implicat în a face faţă 
lumii. 

Standarde de calitate în primii ani: Puncte de 
orientare în lucrul cu copiii surzi sub 2 ani şi cu 
familiile acestora
(2002, 32 pagini)

National Deaf Children’s Society (NDCS), UK 
(vedeți adresa pe pagina 241)

Oferă puncte de orientare pentru bune practici 
privind educarea copiilor surzi, acoperind primii 
ani, lucrul în parteneriate şi integrarea.

Creşterea unui copil cu deficienţe de auz. 
Puncte de orientare pentru părinţi 
(1982, 238 pagini)

S.H. McArthur
A.G. Bell Asociaţia pentru surzi (vedeţi adresa 
la pagina 239)

Scrisă de o profesoară, mamă a doi copii surzi, 
cartea oferă idei şi sugestii părinţilor de a-şi 
creşte copilul surd folosind metode orale.

Limbajul mimico-gestual  
(2003, 6 pagini)

Societatea Naţională a Copiilor Surzi
(NDCS), UK
(vedeţi adresa la pagina 241)

Un ghid practic de învăţare a limbajului mimico-
gestual şi posibilităţi de a afla mai multe 
informaţii.

Grădina liniştită: Creşterea copilului surd
 (Ediţie revizuită, 2002, 304 pagini)

P.W. Ogden

Gallaudet University Press

(vedeţi adresa la pagina 242)

Ogden, la rândul său surd complet din naştere, 
oferă fundament pentru părinţi în vederea luării 
deciziilor grele necesare pentru a ajuta copilul 
surd să atingă potenţialul maxim. 

Creşterea şi educarea unui copil surd:  un ghid 
complet pentru alegeri, controverse şi decizii 
înfruntate de părinţi şi educatori 
(1999, 256 pagini)
Marc Marschark 

Oxford University Press
Saxon Way West
Corby, Northants NN18 9ES, UK
email: bookorders.uk@oup.com
website: www.oup.co.uk/bookshop/

Discută despre implicaţiile creşterii şi educării 
unui copil surd sau cu deficienţe de auz, 
încercând să educe părinţii cum să ia decizii în 
cunoştinţă de cauză. Se referă la subiecte cum 
ar fi: cauze medicale pentru pierderea timpurie a 
auzului, însuşirea limbajului, dezvoltare socială 
şi intelectuală, precum şi mediul. Include o 
secţiune cu numere de telefon şi adrese pentru 
surse de informare şi organizaţii care ajută 
copiii surzi.
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Vorbeşte cu mine!
(1995, 154 pagini)
Marcia Calhoun Forecki  

Gallaudet University Press
(vedeți adresa la pagina 242)

O prezentare realistă a unei mame singure care 
trebuie să facă faţă şi să accepte surditatea 
fiului său de 18 luni.

Învaţă copilul să se protejeze singur 
(2000, 154 pagini)  
F. Briggs and M. McVeity 

Allen & Unwin 
83 Alexander Street 
Crows Nest NSW 2065, Australia
phone: (61-2) 8425-0100 
fax: (61-2) 9906-2218
email: frontdesk@allen-unwin.com.au
web site: www.allenandunwin.com

Un ghid ce oferă sfaturi profesorilor şi 
connsilierilor despre cum să protejeze copiii de 
abuz sexual. Conţine multe activităţi care să-i 
ajute pe copii să înveţe să fie în siguranţă.

Înţelegerea surdităţii 
(2003, 28 pagini)

National Deaf Children’s Society (NDCS), UK 
(vedeți adresa la pagina 241) 

Un ghid introductiv pentru diferitele tipuri 
de surdităţi, teste de auz, audiograme, 
comunicare şi limbaj. 

Când copilul dumenavoastră este surd: un 
ghid pentru părinţi 
(2002, 191 pagini)
David Luterman and Mark Ross  

York Press, Inc. 
PO Box 594 
Timonium, MD 21094, USA
phone inside the US: (800) 962-2763
fax: (1-410) 560-6758
email: info@yorkpress.com
website: www.yorkpress.com

Informaţii, sfaturi şi încurajări pentru părinţi 
privind  procesele  emoţionale şi educaţionale 
pentru  a reuşi să accepte deficienţa de auz a 
copilului. 

Bebeluşul surd 
(1999, 214 pagini) 
David M. Luterman şi alţiiYork Press, Inc. 
(vedeţi adresa în stânga)

Cartea oferă informaţii pentru a-i ghida pe 
cei care au grijă de copilul surd când este 
descoperită deficienţa de auz. Prezintă 
informaţii şi alegerile posibile, astfel încât   
părinţii  să ia deciziile corecte pentru familie. 
Autorii recunosc că fiecare familie este diferită 
şi are propriile nevoi, aşa că nicio  metodă nu o 
exclude pe cealaltă.

Tu şi copilul tău surd. Un ghid  de 
autoperfecţionare pentru părinţii cu copii 
surzi sau hipoacuzici 
(1998, 240 pagini)
John Adams  

Gallaudet University Press
(vedeți adresa la pagina 242)

Această carte se axează pe sentimentul de  
pierdere a auzului, importanţa comunicării în 
familie, managementul comportamentului 
eficient. Multe capitole conţin activităţi 
practice şi întrebări care să-i ajute pe părinţi să 
înveţe deprinderi noi. Anexele conţin referinţe, 
resurse generale,  liste alfabetice şi puncte 
de referinţă pentru evaluarea programelor 
educaţionale.


