
  

 
 

  

„Cuvinte care se văd, gesturi care se aud” 

- prin programul PROEDUS CIVITAS finanţat de către Primăria Municipiului Bucureşti - 

Perioada de desfăşurare: 14 martie – 24 aprilie 2018 

 

           Proiectul  „Cuvinte care se văd, gesturi care se aud” care se va desfăşura ȋn perioada 14 martie 

– 24 aprilie  2018,  iniţiat de către Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti prin programul 

PROEDUS CIVITAS finanţat de către Primăria Municipiului Bucureşti ȋn parteneriat cu Teatrul 

Excelsior, ȋşi propune să faciliteze accesul la cultură prin intermediul spectacolului teatral pentru 

persoanele cu deficiențe de auz şi totodată să determine comunitatea locală să conştientizeze nevoile 

speciale ale acestora, precum şi modul specific de comunicare ȋn spaţiul educaţional.  Elevii auzitori şi 

neauzitori, profesorii şi părinţii  din cele 8 unităţi de ȋnvăţământ implicate, susţinuţi de căre 17 actorii 

voluntari  ai Teatrului Excelsior,  sunt invitaţi la o călătorie fascinantă ȋn care graniţele dintre cele două 

lumi, a celor care aud şi a celor care nu aud, se şterg sub semnul artei. Toţi cei implicaţi vor deprinde 

abilităţi de comunicare ȋn limbajul mimico gestual, limbaj specific persoanelor deficiente de auz, 

realizând ȋmpreună ȋn cadrul celor 5 echipe de lucru ( alcătuite din 11 elevi neauzitori, 5 elevi auzitori, 2 

profesori coordonatori, 3-4 actori voluntari ai Teatrului Excelsior),  5 piese de teatru care se vor juca şi 

ȋn limbajul mimico-gestual. După finalizarea proiectului ( 24 aprilie 2018)  momentele teatrale în limbaj 

verbal si ȋn limbaj mimico – gestual, realizate ȋn cadrul cursurilor de formare,  vor fi jucate  ȋn 

deschiderea  a 5 spectacole ale  Teatrului Excelsior ȋn perioada aprilie – mai 2018. 

Proiectul vizează următoarele aspecte:  

• Sprijinirea profesorilor, elevilor şi actorilor implicaţi ȋn atelierele de formare în ȋnsușirea 

limbajului mimico gestual și a specificului comunicării cu persoanele deficiente de auz; 

• Activități de educație non formală cu elevii deficienți de auz pentru acumularea de cunoștințe, 

dezvoltarea de abilități și formarea de competențe menite să îmbunătățească calitatea educației si 

să stimuleze interesul  în ceea ce privește artele spectacolului / teatrul; 



  

 
 

• Educarea publicului auzitor (elevi, profesori şi părinţi din școli de masă)  în ceea ce privește 

acceptarea diversității ca formă de manifestare artistică și de comunicare cu persoanele 

deficiente cu scopul integrării acestora în societate; 

 

Obiective          

O1: Accesibilizarea spectacolului  teatral prin învățarea și utilizarea limbajului mimico -  gestual de 

către actorii voluntari ai Teatrului Excelsior, în vederea creării unui cadru favorabil  înțelegerii 

mesajului de către persoanele  deficiente de auz prin realizarea de ateliere comune, ȋn urma cărora toţi 

cei implicaţi vor realiza 5 piese de teatru ȋn limbaj mimico-gestual; 

O2: Implicarea elevilor deficienţi de auz şi a elevilor fără deficienţe alături de profesorii lor,  ȋn 

activităţi de iniţiere ȋn limbajul mimico-gestual în vederea sensibilizării și acceptării acestora prin 

dezvoltarea empatiei și solidarității colective; 

O3: Elaborarea unui Ghid  de bune practici „Cuvinte care se vad, gesturi care se aud” în vederesa 

diseminării rezultatelor şi a impactului proiectului ȋn vederea popopularizării metodelor  și tehnicilor de 

comunicare verbală și nonverbală în vederea conștientizării de  către publicul larg a nevoilor specifice  

acestora. 

 

           Principalele activităţi ale proiectului sunt:  

1. 16 martie 2018,  14.00 – 16.00, Teatrul Excelsior, Sala Ion Lucian  -  Conferinţa de deschidere 

“CuGetĂ!”;  

2. 19 martie – 13 aprilie 2018 - Cursurile de formare ȋn limbajul mimico-gestual şi de realizare a 

celor 5 piese de teatru care vor avea loc la cele trei unităţi de ȋnvăţământ special implicate ȋn proiect; 

3. 10 - 13 aprilie 2018 - Atelierele de Photovoice care vor avea loc la cele trei unităţi de ȋnvăţământ 

special implicate ȋn proiect; 

4. 17 aprilie 2018, 16.00 – 19.00, Palatul Copiilor - Conferinţa de ȋnchidere, Expoziţia Photovoice şi 

Festivalul –concurs „CuGetĂ!”;  

 

 



  

 
 

 

Parteneri unităţi de ȋnvăţământ:  

1. Scoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz Sf. Maria – 30 elevi ( sector 6 – Aleea Istru, nr. 

6) 

2. Liceul Tehnologic Special nr. 3  - 10 elevi ( sector 2 - Strada Austrului, nr. 37 )  

3. Scoala Specială pentru Surzi nr. 1 – 10 elevi  ( sector 1 - Strada Neatârnării, nr. 5) 

4. Liceul Teoretic „Jean Monnet” (sector 1 - Strada Jean Monnet, nr. 2) 

5. Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (sector 1- B-dul Dacia, nr. 34) 

6. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” (sector 2 - Șoseaua Mihai Bravu, nr. 169) 

7. Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi (sector 6 - Strada Pravăț, nr.24) 

8. Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei” ( sector 6 - Strada Romancierilor, nr. 

1) 

 

 

 

 

 


