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Argument 

Vocea este principalul instrument în comunicarea interumană. Activitatea 

profesională a milioane de oameni depinde de utilizarea corespunzătoare a vocii. 

Sănătatea vocală este de o importanţă crucială în societatea actuală, orientată spre 

comunicare, dar considerăm că vocii nu i se acordă recunoaşterea publică şi aprecierea 

pe care le merită. Acestea sunt premizele manifestărilor organizate cu ocazia Zilei 

Internaţionale a vocii. Această celebrare are rolul de a atrage atenţia asupra 



problemelor vocale şi a importanţei crescânde a vocii în viaţa socială şi profesională a 

fiecărui individ, în special a profesioniştilor vocali.  

Profesioniştii vocali sunt acele persoane a căror activitate depinde de 

utilizarea  eficientă a vocii. Multe persoane nu acordă importanţă vocii până în 

momentul în care prezintă o afecţiune vocală semnificativă. Aceste probleme pot avea 

efecte negative asupra capacităţii de a-şi desfăşura activitatea profesională.  

Prevalenţa problemelor vocale la cadrele didactice  este extrem de ridicată 

conform studiilor statistice: profesorii prezintă afecţiuni vocale de  32 ori mai frecvent 

comparativ cu populaţia generală; ei reprezintă  4% din populaţia activă, dar în acelaşi 

timp reprezintă  20% din pacienţii cu afecţiuni vocale; 20% dintre profesori sunt 

nevoiţi, la un moment dat, să-şi întrerupă activitatea din cauza problemelor vocale, 

problemele vocale cauzează absenteism și perturbarea procesului de educaţie. 

Conferinţa îşi propune o dezbatere pe tema prevenirii problemelor vocale 

printr-o mai bună cunoaştere a mecanismelor de producere a vocii, a modului de emisie 

voaclă şi a modalităţilor de recuperare şi inserţie socială rapidă. Aceste informaţii au 

menirea de a sublinia impactul problemelor vocale asupra activităţii profesionale a 

cadrelor didactice şi asupra importanţei unei prevenţii a acestor afecţiuni. 

 

Secţiuni: 

I. Susţinerea unei prelegeri intitulate „Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele 

didactice” de către  doamna dr. Rodica Mureşan, medic primar ORL, Clinica 

ORL Cluj-Napoca, 

II. Discuții 

 

Scop: conştientizarea de către publicul larg a importanţei crescânde a vocii umane în 

activitatea socio-profesională a fiecărui individ şi a problemelor vocale la cadrelor 

didactice. 

       

Obiective: 

 atragerea atenţiei asupra problemelor vocale; 

 sublinierea impactului problemelor vocale asupra activităţii profesionale a 

cadrelor didactice; 

 conștientizarea importanței  prevenirii  acestor afecţiuni; 

 dezvoltarea colaborării dintre cadrele didactice în vederea creşterii calităţii 

demersului didactic; 

 

Grup ţintă:  

a) beneficiari direcţi: cadre didactice din învăţământ; 

b) beneficiari indirecţi: preşcolari, elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii. 



 

 

Data şi locul desfăşurării: 

 11 aprilie 2018, ora 16.00; 

 Cluj-Napoca – locul desfăşurării va fi stabilit după înscrierea participanţilor, în 

funcţie de numărul de persoane. 

 

Diseminare: 

 Prezentarea în comisii metodice/cercuri pedagogice; 

 Publicarea pe blogul Casei Corpului Didactic; 

 Articole în ziarele locale. 

 

Evaluarea şi certificarea activităţii: 

 reflecţii individuale, exprimare de opinie în cadrul grupului; 

 adeverință de participare; 

 

Regulament de participare: 

 Participarea cadrelor didactice se face printr-o înscriere online prealabilă având 

în vedere locurile limitate, până la data de 29.03.2018; 

 Formularul de înscriere se accesează cu linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnleWnB3NsdhYRvX9ef8Ca2aF

_C7zhxuLsE8S2Dqv_GL__Og/viewform 

 Înscrierea va fi confirmată prin e-mail; 

 Participarea la conferinţă este gratuită. 
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