
 
 

 

 

 

1. Modalităţi de comunicare cu persoanele deficienţe de auz 

 

 

Comunicarea cu persoanele cu deficienţă de auz poate fi dificilă,  pe 

de  o parte datorită limitelor impuse de deficienţa de auz. Principala 

consecinţă a deficienţei de auz o reprezintă dificultatea de însuşire a 

vorbirii, majoritatea persoanelor cu deficienţă de auz prezentând limitări 

sau particularităţi în dezvoltarea limbajului sau chiar mutitate.  

Pe de altă parte, dificultăţile de comunicare se datorează şi 

necunoaşterii de către persoanele auzitoare a factorilor care pot influenţa 

comunicarea cu persoanele cu deficienţă de auz, a strategiilor la care pot 

apela în diferite situaţii pentru a îmbunătăţi relaţionarea, a modalităţilor în 

care pot comunica cu persoanele cu deficienţă de auz fără a le afecta 

demnitatea.  

Comunicarea cu deficienţă de auz se realizează diferit, în funcţie de 

gradul pierderii auditive (vezi capitolul 2- Deficienţa de auz), de abilităţile 

de comunicare verbală ale persoanei cu deficienţă de auz, de modalitatea 

de receptare a vorbirii pe care acesata o utilizează:  

 Predominant auditiv- în cazul persoanelor cu deficienţă de auz 

uşoară şi moderată sau în cazul persoanelor cu implant 

cohlear; 

 Predominant vizual –prin citire labială în cazul persoanelor cu 

deficienţă de auz severă şi profundă care nu beneficiază de 

amplificare auditivă (proteze auditive, implant cohlear); 

 Audio-vizual- prin utilizarea resturilor auditive şi prin citire 

labială. 

 



 

 

 

 

Pentru a facilita comunicarea cu persoanele cu deficienţă de auz se 

utilizează:  

 

 Pentru persoanele cu deficienţă profundă:  

-limbajul gestual, 

-limbajul dactil, 

-limbajul verbal-cuvinte, propoziţii simple pe care persoana cu 

deficienţă să le poată citi de pe buze. 

-labiolectura, 

-expresii faciale, mimică, 

-comunicarea scrisă, desene, imagini, 

 

Pentru persoanele cu deficienţă severă: 

-limbajul verbal, 

-limbajul dactil, 

-labiolectura, 

-utilizarea aparatelor auditive este necesară pentru înţelegerea 

vorbirii, 

-gesturi, expresii faciale naturale, 

-scrisul-pentru clarificarea anumitor noţiuni. 

 

Pentru persoanele cu deficienţă de auz moderată şi uşoară: 

-limbajul verbal, 

-labiolectura, 

-gesturi, expresii faciale naturale, 

-scrisul-pentru clarificarea anumitor noţiuni 

 


