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Când nu auzi sunetul lumii, ascultă glasul din tine, 

gândește, luptă și mergi înainte!!!



ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND DEFICIENŢA DE AUZ

Gândirea – este obiectuală,

în imagini iar analiza,

sinteza, comparația,

abstractizarea și

generalizarea sunt realizate

preponderent prin imagini.

Reprezentarea – are

încărcătură vizual-motrică;

sensațiile și percepțiile

poartă amprenta limbajului

mimico-gestual și a

imaginilor generalizate.

Memoria – se dezvoltă

mai lent, predominând

memoria vizual-

motrică și afectivă.

Imaginația – are o

evidentă specificitate

vizual-motrică.

Limbajul – este influențat de tipul, gravitatea și forma

deficienței de auz.



Ce este limbajul semnelor...

 Modul specific de comunicare al persoanelor cu dizabilități auditive

 Este un sistem lingvistic cu aceeași putere de expresie ca a limbilor vorbite

 Este totalitatea semnelor și a relaţiilor dintre ele

 Semnele au o structură precisă asemănătoare cuvintelor: poziția, orientarea,

configuraţia mâinilor. Orice schimbare în oricare dintre aceste elemente produce o

schimbare de sens

 Mimica feţei și poziţia corpului contribuie la comunicarea prin limbajul semnelor



Ce este tehnologia asistivă?

Tehnologiile asistive (numite și tehnologii de asistare sau tehnologii adaptative) -

echipamente și servicii destinate persoanelor cu dizabilități pentru a asigura: comunicarea,

performanța în învățare, controlul mediului de viață cotidian, mobilitatea în spațiul fizic.

Funcția principală a acestora este de a asigura independența/autonomia persoanei cu

dizabilități.

Tehnologiile asistive se pot grupa în 2 categorii:

 Tehnologii asistive software (aplicaţii informatice care permit utilizatorilor să utilizeze 

tehnica de calcul şi de comunicaţie cu sau fără ajutorul altor echipamente hardware)

 Tehnologii asistive hardware (echipamentele cu o funcţionare individuală sau concepute 

ca periferice pentru calculator sau pentru echipamentele de comunicare)



TEHNOLOGII ASISTIVE SOFTWARE

--Aplicații care transformă sunetul în text---

 Google Live Transcribe

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.s

cribe&hl=en

https://www.android.com/accessibility/live-transcribe/

Este o aplicație foarte folosită care transformă vocea în text, facilitând conversațiile

cotidiene. Se poate descărca gratuit, dar este doar pentru Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe&hl=en
https://www.android.com/accessibility/live-transcribe/


 Deaf Communication

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pack1.deafcommunication&fbclid=IwA

R1BiITmZG8iwqrhXbc8B5BIJ8dzpUE3MUrbSc4wnbC3KoJzOF6YVBexh9U

Este o aplicație destinată comunicării cu cei care nu cunosc limbajul mimico-

gestual. Aceștia trimit un mesaj vocal pe care aplicația îl transformă în text și îl

transmite persoanei surde.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pack1.deafcommunication&fbclid=IwAR1BiITmZG8iwqrhXbc8B5BIJ8dzpUE3MUrbSc4wnbC3KoJzOF6YVBexh9U


 Easy Talk Lite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tost.frederic.easytalk&hl=en

Aplicația este gratuită pentru versiunea basic; aceasta recunoaște vocea și o covertește în text.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tost.frederic.easytalk&hl=en


 Petralex

https://petralex.pro/en

Este o aplicație gratuită care nu doar identifică vocea și o transformă în text, amplifică sunetul și poate

face chiat un test de audiogramă în câteva minute.

https://petralex.pro/en


 Braci PRO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ugs.braci&hl=en

Este o aplicație care poate transforma sunetele din mediu și care se bazează pe vizualizare, flesh-alert și

vibrații.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ugs.braci&hl=en


 Voxsci

https://www.voxsci.com/

Poate transforma mesajele din căsuța vocală în text și livra apoi prin mail sau SMS.

https://www.voxsci.com/


 Rogervoice

https://rogervoice.com/en/

Aplicația recunoaște actul vorbirii și transformă în text cu ajutorul unei interfațe.

https://rogervoice.com/en/


 TapSOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapsos.tapsosapp&hl=en

Este o aplicație care permite apelul de urgență fără a se vorbi la telefon

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapsos.tapsosapp&hl=en


 AVA

https://www.ava.me/

Este o aplicație care de asemeanea, trasnformă sunetul în text. Vorbitorul se poate apropia de telefon, timp

în care acesta transformă mesajul vocal în text, direct pe telefon, sau de la distanță se poate face transmisia

sonoră prin bluetooth.

https://www.ava.me/


Amplificatoare de sunet

 Decibel X

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skypaw.decibel&hl=en

http://skypaw.com/decibel10.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skypaw.decibel&hl=en


 Mobile Ears: Hearing Aid & Speech Amplifier

https://apps.apple.com/us/app/mobile-ears-hearing-aid-speech-amplifier/id1208952230

https://apps.apple.com/us/app/mobile-ears-hearing-aid-speech-amplifier/id1208952230


Alte aplicații

Glide – Video Chat Messenger

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glidetalk.glideapp&hl=en

 Este o aplicație ce permite mesajele live și care combină expresivitatea transmisiei video cu posibilitatea 

tastării de text.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glidetalk.glideapp&hl=en


Camfrog – Video Chat Messenger

 https://www.camfrog.com/en/

 Este o aplicație ce permite mesajele live și care combină expresivitatea transmisiei video cu posibilitatea 

tastării de text.

https://www.camfrog.com/en/


VibePlayer - Feel The Music Physically In Vibrations

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensationsoft.vibeplayerfree&hl=en

Acest program are două componente:

 The VibePlayer app-care permite ascultatea unei melodii pe baza vibrațiilor și

 VibeMaker app-care permite crearea de vibrații pentru melodii.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensationsoft.vibeplayerfree&hl=en


Ivona Reader

https://nextup.com/ivona/

Cititorul de text “Ivona Reader” este dotat cu o sinteză vocală CARMEN pentru citirea şi ascultarea de texte, cărți şi 

documente în limba română şi sinteză vocală ANNA pentru limba engleză.

Marele avantaj pe care îl oferă Ivoana Reader îl constituie posibilitatea de a “învăța” programul să „citească” atât în 

limba română cât şi în limba engleză, fiind de un real folos în crearea cărților audio.

https://nextup.com/ivona/


Notepad(.txt) -> Ivona Reader -> Format .mp3



TEHNOLOGII ASISTIVE HARDWARE

---TABLA INTERACTIVĂ SMART BOARD--

Tabla albă interactivă SMART Board este prevăzută cu un ecran panoramic, o suprafaţă sensibilă la atingere,

care se conectează la computerul profesor şi afişează imaginea ecranului computerului prin intermediul unui

videoproiector cu distanţă de proiecţie ultrascurtă.



TEHNOLOGII ASISTIVE HARDWARE

---SISTEM AUDIO CU BUCLA INDUCTIVĂ---

Componente:

 rack cu echipamente 

UPS

amplificator ¨profesor¨

amplificator buclă

 bucla inductivă

 microfon/ lavalieră profesor 





TEATRUL GONG, SIBIU



„A fi profesor la o clasă de elevi deficienţi de auz

înseamnă a fi mediator între ei şi lumea

înconjurătoare, iar a fi mediator în astfel de

situaţii înseamnă a fi creativ”.

Alice Mial





Surse suport:
 https://www.researchgate.net/publication/337889395_The_Audio_Frequency_Induction_Loop_

System_for_Hearing_Impaired_Students_-_A_Case_Study

 http://dlmg.ro/

 https://www.spreadthesign.com

 https://www.vocipentrumaini.ro/

 https://ansr.org.ro/despre-noi/statut/

https://www.researchgate.net/publication/337889395_The_Audio_Frequency_Induction_Loop_System_for_Hearing_Impaired_Students_-_A_Case_Study
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