
 
 

 
 

 
 

1. Interpretul în limbaj mimico-gestual 
 

 

Pentru a facilita comunicarea cu persoanele cu deficienţă de auz 

care prezintă dificultăţi de exprimare verbală şi care comunică 

preponderent prin limbaj mimico-gestual se poate apela la un interpret in 

limbajul mimico-gestual.  

  

Ce este interpretul in limbaj mimică-gestual? 
 

Descrierea ocupaţiei: practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează 

activităţi de transmitere şi primire de informaţii în limbaj mimico-gestual, 

în scopul susţinerii unor bune activităţi, oriunde acesta este solicitat de 

angajator. Asistă accesul persoanei cu deficienţă de  auz la informaţii şi 

exercitarea tuturor rolurilor sociale pe care le au ceilalţi concetăţeni ai săi, 

asigurând astfel evitarea izolării, marginalizării sociale, înlăturarea unor 

bariere care stau în calea afirmării şi participării sale la viaţa comunităţii. 

 

Atribuţii: 

• Pregăteşte comunicările specifice prin parcurgerea materialului/ temei 

care va fi discutată; 

• Ascultă şi urmăreşte atent persoana care vorbeşte pentru a putea 

interpreta conţinutul mesajului; 

• Interpretează şi reproduce conţinutul mesajului prin semne specifice 

limbajului mimico-gestual; 

• Recepţionează informaţiile codificate în limbaj mimico-gestual şi le 

transpune în vorbire, formulând verbal conţinutul mesajului transmis; 

 



 

 

 

 

• Urmăreşte şi clarifică reacţiile şi modificările de comportament ale 

persoanei cu deficienţă auditivă sau vorbire; 

• Asigură eficienţa comunicării prin utilizarea feed-back-ului ca mijloc de 

încurajare a persoanei cu deficienţă auditivă la comunicare; 

• Stabileşte modul de comunicare în funcţie de caracteristicile 

interlocutorului, context, specificul şi caracteristicile comunicării; 

• Utilizează mimica/expresia feţei, privirea şi limbajul trupului, auxiliar 

pentru a comunica eficient; 

• Urmăreşte şi transferă particularităţile de comunicare ale persoanei cu 

handicap în interpretarea sa pentru eficientizarea comunicării; 

• Planifică realist şi corect activităţile în vederea asigurării eficienţei 

comunicării şi interpretării în limbaj mimico-gestual (în raport cu timpul, 

cerinţele-solicitările, priorităţile, dificultatea conţinutului, context, însuşirile 

persoanelor care comunică,etc.) 

• Identifică în prealabil caracteristicile spaţiului în care va avea loc 

interpretarea şi a poziţiei persoanelor care comunică pentru o relaţionare 

eficientă; 

• Definitivează propria aşezare în spaţiul special destinat, pentru a avea 

acces la informaţiile tuturor persoanelor care i-au parte la comunicare şi 

reciproc; 

• Asigură discreţia şi confidenţialitatea clientului; 

• Menţine legătura cu persoanele cu dizabilităţi, cu asociaţiile lor în 

vederea perfecţionării propriilor competenţe şi cunoaşterii problematicii 

actuale a acestora; 

• Acordă servicii de consiliere şi informare referitoare la drepturile şi 

obligaţiile persoanelor cu handicap; 

 


