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1. Simboluri folosite pentru susţinerea învaţământului

Simbolurile au fost folosite in educaţia specială încă din mijlocul anilor ‘70. In timpul anilor 
’80 Widgit a conceput primul software pentru a ajuta profesorii să creeze materiale pentru 
elevii cu deficienţe cognitive.  

Imbunătăţirea tehnologiei a condus la o creştere semnificativă a oportunităţilor pentru elevi 
în a da dovadă de cunoaştere, a se implica în studiu şi a putea să scrie sau să citească cu 
ajutorul simbolurilor grafice.  

“Eu ajut o elevă din clasa a 6-a (în vârstă de 9 ani) de la o şcoală din Warwick care 
prezintă probleme serioase în învăţare. La ultima examinare ce a avut loc în aprilie, 
ea nu putea citi nici un cuvânt în afară de propriul nume. Cu mult timp în urmă le-
am sugerat să folosească simbolurile din Communicate:In Print pentru a o ajuta. Ca 
urmare noua administraţie a luat această hotărâre! Săptămâna trecuta, cu ocazia 
examinării anuale pentru clasa a 6-a, eleva a putut să îşi citească cu foarte puţin 
ajutor propriile răspunsuri la întrebările adresate. Acum se bucură să citească şi 
chiar reţine cuvintele/simbolurile de la o zi la alta; lucru care a fost întotdeauna 
dificil din cauza lipsei sale de dezvoltare a vocabularului vizual. Părinţii ei au rămas 
foarte uimiţi iar eu am fost impresionată până la lacrimi!” 

Listă a unor publicaţii care demostrează evoluţia din mijlocul anilor ’90 pănâ în prezent. 
Abbot, C. (2000) Symbols Now, Widgit, Leamington Spa 
Abbott C., Detheridge T. and Detheridge C. (2006) Symbols Literacy and Social 
Justice, Widgit, Leamington Spa  
Detheridge T. and Detheridge M. (1997) Literacy Through Symbols, Fulton, 
London  

In Marea Britanie toate şcolile sunt inspectate în mod regulat de Biroul Standardelor din 
Educaţie (Ofsted) care emite rapoarte ce pot fi accesate public. In cadrul Scolilor Speciale 
folosirea simbolurilor se extinde iar folosirea lor este menţionată în mod regular în 
rapoartele lor. Mai jos puteţi găsi referinţe din rapoartele recente.  

Scoala Rosebank, Cheshire, 26 Februarie 2009 

“ Pentru unii elevi cu dificultăţi mai severe, progresul se produce în paşi mărunţi  
de-a lungul timpului. De exemplu, ei încep să comunice cu mai multă determinare 
prin folosirea simbolurilor, iar alţii stăpânesc cuvinte singulare.”   

Scoala Hamilton, Birmingham, 26 Februarie 2009 

“Curriculumul este adaptat în mod efectiv pentru a întâlni nevoile copiilor cu autism. 
Profesorii folosesc adecvat gama de tehnici efective, implicând indicii vizuale şi 
simboluri şi semen, pentru a permite elevilor să lucreze fără confuzie sau frustrare 
şi ca urmare pentru a face un mai bun progress.”  
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In mod similar, se fac referiri şi la elevii maturi cu dificultăţi în învăţare: 

Raportul Ofsted din Northamptonshire pentru Educaţia Adulţilor - Aprilie 2007 
Raport referitor la oportunităţile de învăţare pentru adulţii cu deficienţe:  

P 29: Elevii au bune oportunităţi să folosească laptopuri iar profesorii folosesc 
efficient fotografiile digitale şi programul software Widgit pentru a crea materiale de 
învăţare interesante menite a sprijini elevii.  

In 2002, Marea Britanie s-a înrolat în misiunea de schimbare strategică a educaţiei copiilor 
cu deteriorări cognitive prin includerea cât mai multor elevi în şcolile normale. Proiectul de 
Includere a Simbolurilor (SIP) a fost dezvoltat pentru a adresa nevoile din timpul claselor şi 
pentru a susţine aceste şcoli.  

Proiectul de Includere a Simbolurilor (SIP) se află în colaborare cu Compania Widgit 
Software şi IDS Warwickshire (Serviciul pentru Integrarea Dizabilităţilor) în legătură cu 
folosirea simbolurilor pentru a susţine includerea şi accesarea curiculumului. Scopul a fost 
crearea unor medii de educaţie inclusivă pentru toţi elevii şi tinerii. 

Acest proiect a stabilit valoarea simbolurilor în comunicarea asistată într-o gamă variată de 
cazuri. 

Valoarea Simbolurilor 
Un proiect continuu susţinut între Widgit şi autorităţile locale din Warwickshire a stabilit 
valoarea simbolurilor în comunicarea asistată într-o varietate de cazuri.  

Cine este ajutat? 

Persoanele ajutate sunt cele pentru care textul normal în limba română este imposibil sau 
dificil. Aceştia includ: 

• Copiii din Scoli speciale

• Tinerii din şcoli care consideră scrierea şi citirea a fi foarte dificile. Aceasta include
un numar aproximativ sub 50%. Simbolurile devin tot mai importante pentru cei cu
abilităţi reduse

• Oricine de orice vârstă pentru care româna este a doua limbă, şi nu foarte bine
stăpânită.

• Adulţii cu dificultăţi de învăţare sau cei care, din alte motive au probleme cu textul.

Aceasta, în total, reprezintă o proporţie semnificativă a populaţiei. 

2. Cum pot fi de ajutor Simbolurile Widgit?

2.1. In Scoli
Beneficiul cheie este că folosirea materialelor susţinute prin simboluri poate 
separa problema transmiterii curicumului de studierea textului. Aceasta 
permite copiilor să îşi dezvolte înţelegerea fără stăpânirea aptitudinilor superioare 
de text.   
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Beneficiile detaliate sunt după cum urmează: 

• Sprijin pentru comunicare

• O mai mare implicare a elevului

• Reducerea problemelor de comportament şi disciplină

• Un mai mare progress cu studierea textului prin reducerea nivelului de stres

• Sprijin pentru înţelegerea materialului combinată în acelaşi timp cu capacitatea
de a-l citi

2.2.In Comunitate 
(a) Comnicarea Scoală-casă –părinţii care au un nivel redus de limbă engleză
(b) Districtul de Educaţie –serviciu de cumunicare cu utilizatorul pentru cei care

au nivel redus de limba engleză –Include educaţie, servicii sociale …
(c) Colaborare cu alte grupuri, asociaţii …
(d) Folosirea site-rilor de web ale Districtului de Educaţie

2.3. Adolescentii si Adulţii cu probleme de învăţare 
(a ) Centrele de zi şi Grupurile de Cămine –ajutor legat de luarea deciziilor şi 
analizarea opţiunilor 
(b) Muncă –aduceri aminte şi planificări pentru sprijinul adulţilor la locul de
muncă
(c) Trai independent –acces la informaţie şi comunicare
(d) Apărare –acces la informaţie şi dreptul la propria opinie
(e) Implicare socială – simboluri aflate în facilităţi pentru petrecerea timpului
liber care vor oferi o mai mare independenţă

3. Cum poate fi de ajutor Widgit Software?

• Software-ul în limba română care permite o mai mare calitate a materialelor de
curriculum pentru a fi create uşor şi rapid.

• Include o foarte mare bancă de date care susţine învăţarea, comunicarea şi
informaţie generală. Acesta este un promt foarte folositor pentru profesorii care vor
crea subiecte legate de curriculum ce pot fi dezvoltate prin folosirea imaginilor,
pozelor şi a simbolurilor –cu sau fără text.

• Muncă ce poate fi personalizată prin includerea de poze proprii.

• Există beneficii substanţiale de valoare economică datorită folosiii programelor
software Widgit:

o Materialele pot fi folosite direct pe monitor sau pot fi imprimate, în funcţie de
cerinţe.

o Folosirea materialelor pe monitor poate salva costul hârtiei, creioanelor etc,
şi numai munca selectată poate fi imprimată.

o Munca poate fi salvată, revizuită şi poate fi adaptată la nevoile personale.

o Fişierele pot fi salvate cu nume individuale, păstrând registre cu evoluţia
fiecărui copil în parte.

o Deşi fişierele văzute pe monitor sunt în culoare, ele pot fi imprimate în alb-
negru pentru a menţine costurile la un nivel minim.
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o Materialul poate fi împărţit între cei care dispun de acest program. Astfel, un
professor poate pregăti un subiect şi apoi să-l trimită altui coleg. Se salvează
timp prin completarea unei sarcini între membrii unei echipe.

o Deoarece fişierele pot fi imprimate de nenumărate ori, materialele au rată de
viaţă lungă, iar prin aceasta se justifică din punct de vedere economic
investiţia facută în timpul unui professor pentru a crea materiale bazate pe
curriculum.

• Software-ul Widgit poate fi folosit atât în limba engleză cât şi în cea română, iar
aceasta oferă valoare pentru predarea limbii engleze.

4. Produse valabile

Trei produse Widgit sunt valabile în acest moment pentru susţinerea procesului de 
învăţare prin simboluri:  

4.1 Communicate: In Print 

Un instrument pentru profesori folosit la crearea materialelor de predat cu sprijinul 
simbolurilor.  
Un instrument pentru copiii care pot dezvolta poveşti şi documente simple cu imagini. 

4.2 Communicate: SymWriter 

Un procesor cu simboluri care permite copiilor să scrie prin intermediul tastaturii sau cu 
ajutorul unor tastaturi direct de pe ecran. Textul poate fi prezentat cu sau fără simboluri şi 
poate fi însoţit de feedback de vorbire şi ajutor cu simboluri pentru ortografie.  

4.3 Communicate: By Choice 

Un program cu seturi de activităţi direct pe monitor pentru a testa abilităţile de potrivire, 
secvenţare, înţelegere vizuală şi categorizare care oferă elevului rezultatele instantaneu. 

Widgit a tradus până în prezent produsele sale în 12 limbi, iar limba română este în curs 
de finalizare.  

4.4 Versiunile româneşti: 

Statutul curent al traducerii –31 martie 2009 

Communicate: In print: 

• O parte semnificativă a vocabularului tradusă până în present este testată în
cadrul Scolii Speciale nr.6

• Interfeţe de Program, meniuri etc.-traduse

• Documentaţie – în progres.

• Mai trebuie făcute corecţii la reprezentarea gramaticii.

• Este anticipat că prima lansare a programului Communicate: In Print va fi
valabilă până la sfârşitul lunii mai 2009.
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Communicate: Symwriter 

• Acesta foloseşte acelaşi vocabular ca şi Communicate: In print.

• Corecţiile gramaticale sunt de asemenea necesare în acest program

• Interfaţa este aproape finlizată

• Manualul va fi tradus după ce manualul pentru Communciate: In Print va fi
completat, iar lansarea va fi pregătită pentru septembrie 2009.

Communicate: By Choice 

• Acesta va urma. Foloseşte acelaşi vocabular ca celelalte programe şi necesită
traducere pentru interfaţă şi documentaţie. Se anticipează că aceasta va avea
loc pe durata toamnei 2009.

5. Exemple şi Dovadă a Valorii folosirii Simbolurilor:

5.1. In Scoli 

A. Medii Cu Comunicare Prietenoasă
Acesta este un termen adoptat în Warwickshire pentru a încuraja şcolile să facă toată
informaţia accesibilă oricui, elevi, părinţi şi vizitatori.

• Semnalizare prin Simboluri

• Etichetare
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• Orare vizuale

"Orarele vizuale ajută la pregătirea elevilor pentru rutine şi promovează independenţa." 

• Panouri

B. Sprijinind învăţarea

• Folosirea cardurilor de vocabular ajută la însuşirea unui vocabular nou şi
specializat. Sunt simboluri şi carduri pentru toate subiectele de Matematică din
curriculum de la părţile introductive până la anul 6 dar şi pentru Stiinţă.
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• Materiale de citit simplificate prin sprijinul simbolurilor înseamnă că elevii cu
deficienţe în citire pot accesa materialele

"Simbolurile erau folosite într-o lecţie de ştiinţă pentru anul 5. Un grup de 4 copii 
erau familiarizaţi cu vocabularul prin folosirea simbolurilor. Profesorul clasei a fost 
impresionat de creşterea încrederii copiilor pe durata discuţiilor din clasă.” 

• Foi de lucru diferenţiate sprijinite facilitează independenţa

• Carduri cu întrebări şi prompturi pot ajuta elevul să interacţioneze şi să lucreze
în cardul unui grup
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• Scriere bazată pe computer prin folosirea simbolurilor poate oferi sprijin pentru
structurarea muncii de limbaj prin folosirea grilelor de pe ecran.

• Feedback de Vorbire confirmă scrierea elevului şi oferă încurajare.

C. Motivaţie şi comportament

• Carduri de vocabular sprijinind discuţiile de grup şi spunerea poveştilor.
Aceasta a dovedit că a încurajat participarea mai multor elevi în timpul clasei

Prompturi de comportament permit profesorului să atragă atenţia unui elev despre 
revenirea la comportamentul adecvat în locul unei mustrări publice.  
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• Elevii experimentând success sunt mult mai motivaţi. Acest băiat s-a schimbat
de la fi neascultător la a se bucura de orele şcolare mai ales când s-a văzut în
poziţia de a citi cu ajutorul simbolurilor.

• Carduri şi ţinte pentru comportament individual ajută la administrarea
comportamentului la un nivel mai privat.

"Anul 1. Panourile ţintă simbolizate referitoare la comportamentul individual 
concentrează atenţia copiilor spre propriul comportament." 

D. Imbunătăţirea respectului de sine

Am observat o evidenţă considerabilă a creşterii respectului de sine în elevii care pot 
accesa studiul pe cont propriu după ce fuseseră mereu dependenţi de asistenţi în educare 
sau alte intervenţii. Demonstrează o mai mare dorinţă de a participa la clasă.   

"Tot sprijinul prin simboluri pentru conceptele cheie din sistemul pre-şcolar l-au 
ajitat pe Yan să accesesze curriculumul. Aceasta i-a crescut respectful de sine şi 
încrederea. El a putut astfel să folosească resurse/jocuri împreună cu colegii de 
clasă. El a putut chiar să răndundă unor întrebări când ceilalţi elevi nu au fost în 

stare. " 
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• Simbolurile folosite în prezentarea poveştilor de grup pe o tablă albă, încurajează
întreaga clasa să participe cu mai multă încredere.

E. Nevoi specifice

• Autism
Intr-o unitate secundară pentru Autism, studenţii foloseau aduceri aminte si
propmturi vizuale. Aceasta le permitea să se simtă mult mai confortabil la învăţare.
Aceste foi de lucru oferă o listă cu ceea ce este necesar, şi o descriere a structurii
lecţiei.

• Vedere Parţială
Cu sprijinul Warwickshire, a fost creat un set special de simboluri pentru copiii cu
vedere parţială.
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• Dificultăţi în comunicare
Elevii cu dificultăţi de comunicare folosesc simboluri ca parte integrantă din sistemul
lor de comunicare. Acolo unde simbolurile din acest sisteme sunt comune cu cele
folosite în timpul studiului de clasă, atât aceşti elevi cât şi cei similari lor pot
interacţiona mai liber.

• Copiii nevorbitori de limba engleză
Un copil din anul 2 a început şcoala fără a cunoaşte un singur cuvânt din limba
engleză. Având acces la materialele simbolizate au ajutat copilul să participe la
activităţile din clasă şi să se simtă mai inclus chiar de la început.

5.2. In Comunitate 

Pre- şcolar –Ingrijirea copilului: 

• Etichetele cu simboluri şi cardurile pot ajuta copiii mici să-şi dezvolte limbajul.

• Copii cu dificultăţi de comportament, inclusiv Autism, pot fi ajutaţi prin promturi
vizuale şi atenţionări

• Folosind aceleaşi imagini ca şi cele folosite în cadrul şcolii pot oferi continuitate
corelaţiei dintre casă şi şcoală.

Copii şi tineri în afara şcolii 

Copiii şi adolescenţii care au nevoie de sprijin pot lua cu ei oriunde vor merge, 
atenţionările de comunicare sau comportament. Sub licenţa de simboluri a Districtului 
Educaţiei, alte organizaţii sau grupuri pot de asemenea crea şi împărtăşi materiale cu 
simboluri pentru a creşte experienţa.    

• Cercetaşi şi Ghiduri, cluburi şi grupuri şi parcuri de recreere, cum a fi grădinile
Zoo.

• Clubul din afara orelor:
Clubul din afara orelor pentru această şcoală a simbolizat informaţiile într-un mod
similar cu cele din şcoală. Acesta a oferit continuitate elevilor care participau la acest
grup, şi a oferit de asemenea informaţie accesibilă.

• Copiii şi tinerii cu dificultăţi în învăţare pot avea nevoie de simboluri de-a lungul
întregii vieţi. Mulţi părinţi cumpără software cu simboluri, dar potrivit Licenţei
Districtului Educaţei, şcolile pot împărtăşi orice materiale doresc şi pot ajuta părinţii
să le creeze pe ale lor. Părinţii pot face schimb de resurse în mod liber.
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Rebecca a folosit un mic album foto ca un instrument de ajutor în comunicare 

• Noile tehnologii vor permite altor organizaţii să creeze informaţii ajutătoare
pentru tineri. De exemplu, www.askability.org este creat de Societatea 
Copiilor pentru oamenii tineri din zona Midlands. 

• Oamenii care nu vorbesc limba Engleză
Consiliile locale cheltuiesc mari sume de bani pe servicii de traducere de-a lungul
unei game variate de servicii. Hazel Blears, Ministrul pentru Comunităţi (The Senior
Government Minister for Communities) a sugerat ca în locul acestor traduceri, dacă
ar fi pusă la dispoziţie informaţie susţinută de imagini, ar putea încuraja rezidenţii să
înveţe limba engleză şi ar simplifica informaţia.

Autoritatea Metropolitană de Poliţie a folosit această metodă la informarea 
despre serviciile poliţiei.  
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• Centre Turistice, de ex. Proiectul Eden
Proiectul Eden a dezvoltat folosirea de simboluri pentru vizitatori, iar acum include
sprijin pe panouri, ghiduri tursitice şi pachete cu activităţi.

• Linia de urgenţă şi sfaturi
Există mai multe situaţii unde comunicaţia este o barieră în calea unui ajutor
esenţial. Un fluturaş cu cuvintele cheie este pilotat de paramedici. Aceasta se va
aplica persoanelor care nu vorbesc limba engleză, dar şi celor care prezintă
dificultăţi în comunicare. Alte condiţii pot fi continuate de la sine, o dată ce pacientul
a înţeles procesul. Aceste simboluri au fost dezvolvate de Universitatea Warwick
pentru a ajuta persoanele cu Diabet.
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• Informaţia Districtului Educaţei
Legislaţia prevede ca toate insituţiile de guvern şi organizaţiile să facă informaţia
accesibilă tuturor persoanelor care pot beneficia de ea. Acest document apare în
text simplu englez dar şi în varianta sprijinită cu simboluri, care sunt disponibile
tuturor părinţilor şi familiilor din zonă.

• Acces la medii sociale şi de educaţie
Simboluri în mediu

Un centru local de cumpături afişează informaţia de simbol în cadrul Târgului de 
Crăciun.   
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Magazine locale folosind simboluri 

5.3. Adulţi cu dificultăţi în vorbire 

• Participare şi Independenţă
Adulţii cu dificultăţi de învăţare sunt implicaţi tot mai mult în organizarea propriilor
lor vieţi. Accesul la simboluri angajează o tot mai mare participare.

• Informaţie
Multe organizaţii îşi fac informaţia tot mai accesibilă prin folosirea simbolurilor.
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Mai multă informaţie: 

Rezultatele Proiectului de Includere a Simbolurilor sunt disponibile la următoarea 
adresă www.symbolsinclusionproject.org  

6. Software-ul de Simboluri Widgit în România

In baza unui proiect între Dorothy Fraser, Widgit Software şi şcolile speciale din România, 
mai ales Scoala Specială nr.6, Widgit Software a fost testat şi a putut să-şi demonstreze 
valoarea. 

Mai jos pot fi găsite nişte exemple şi comentarii din partea profesorilor de la Scoala 
Specială 6: 

Orare vizuale: 

Foi de vocalular: 
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Expuneri din Sala de Clasă 

Expunerile din clasă ajută copiii să înţeleagă mai bine tradiţiile româneşti, de 
exemplu, Paşte.   

Materiale pentru predat 

“Poze cu anotimpuri dintr-o clasă, care ajută copiii să memoreze lunile anului pe care le 
confundă în mod obişnuit.”  

Munca  individuală 
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Foi de evaluare 

Comentariile unui professor referitoare la Communicate: In print şi Communicate: 
By Choice. 
Dintr-o clasă de grădiniţă cu o gamă de cazuri de dificultăţi grave de învăţare:   

Folosirea Cardurilor laminate de Simbol pentru sprijinirea comunicării,   
Communicate by Choice (în mod special, exerciţiile cu animale şi forme, deoarece 

aceasta face parte din curiculumul pentru grădiniţe). Ea declară “Vreau doar să vă 
spun că By Choice este o adevărată mină de aur pentru copiii din grădiniţe care nu pot 
vorbi şi care simt nevoia să te facă să vezi că înţeleg ceea ce se întâmplă pe ecran. Erau 
foarte fericiţi când primeau recompensa după ce rezolvau fiecare element.”  

“Eu mai am doi copii care nu pot citi litere sau numere, dar care pot înţelege 
imaginile. In acest fel, ei s-au descurcat să citească unele cuvinte sau propoziţii. ” 
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7. Istoric al Proiectului Pentru Includere prin Simboluri
Istorie şi Fundament

Simbolurile sunt folosite pentru a sprijini cuvântul scris pentru oamenii care prezintă 
dificultate în citirea textului, sau din cauza dificultăţilor cognitive sau pentru că nu pot citi în 
limba engleză.   

Educaţie: 

Simbolurile au fost folosite pentru mai mult de 20 de ani. La început au fost folosite doar în 
educaţia specială. Folosul lor a fost recunoscut, de corpurile consultative ale Curiculumului 
National încă din 1989, când a fost o menţiune exactă a folosirii simbolurilor ca mod de 
ajutare a copiilor pentru a-şi exprima cunoştinţele.  

Includere: 

Efectele includerii înseamnă că elevii cu nevoi speciale sunt educaţi pentru cât mai mult 
timp posibil în şcolile normale, iar aceasta înseamnă că profesorii din şcoli normale au o 
gamă mai variată de elevi şi de cerinţe. In mod similar, Scolile Speciale au fost reduse în 
mod semnificativ iar în cele mai multe cazuri numărul de şcoli specializate pe anumite 
nevoi specialea fost redus. Ca rezultat, mai multe şcoli speciale au trebuit să facă faţă 
unor cerinţe mai variate de elevi. Astfel, se pot întâlni studenţi cu dificultăţi serioase de 
comunicare, dar şi studenţi cu dificultăţi emoţionale sau de comportament.  

In ambele tipuri de şcoli se găseau elevi care necesitau sprijin în citire pentru a accesa 

curiculumul în întregime, inclusiv elevi care nu cunoşteau limba engleză. Odată cu 
creşterea valorii învăţământului prin intermediul computerului, va creşte şi nevoia pentru 
un sprijin al textul scris de-l lungul sectoarelor educaţionale, de la sistemul pre-şcolar până 
la studiile superioare. 

Widgit a vândut programe software cu simboluri pentru şcoli de-a lungul ţării având în 
acelaşi timp versiuni traduse şi distribuite în numeroase alte ţări. Cu toate acestea, 
proiectul specific realizat împreună cu Districtul de Educatie din Warwickshire ne-a permis 
să acumulăm experienţa punerii în practică a produselor şi să analizăm rezultatele 
impactului.  

Evidenţă: Parteneriatul cu Warwickshire 

Districtul de Educaţie Warwickshire şi Widgit au pus bazele unui mic proiect destinat să 
analizeze impactul folosirii simbolurilor destinate să ajute un singur copil care a început să 
studieze clasa întâi la o şcoală normală.   

Intenţia a fost să evalueze impactul asupra întregului mediu dar şi asupra celorlaţi elevi. 

Scoala a descoperit că mai mulţi elevi au fost ajutaţi în mod semnificativ prin sprijinul 
simbolurilor, şi s-a observat o schimbare semnificativă în motivaţie şi comportament.  
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Ca urmare a succesului acestui proiect iniţial, un nou proiect intitulat Proiectul de Includere 
prin Simboluri (SIP) a fost început în 2003 între Districtul de Educaţie Warwickshire şi 
Widgit. Sub acest proiect două persoane din subordinea Districtului au început să lucreze 
la Widgit pentru o perioadă de 6 luni. Sarcina lor era să se familiarizeze complet cu 
folosirea simbolurilor şi a programelor software, să dezvolte înţelegere în felurile în care 
simbolurile pot fi folosite în mod efectiv pentru crearea materialelor ce urmau să fie folosite 
de persoanele însărcinate cu predarea în şcoli. Aceşti doi angajaţi trebuiau, de asemenea, 
să dezvolte strategii necesare pentru implementare şi training. Proiectul pilot de 6 luni a 
fost privit ca un mare success şi ca urmare a fost extins pentru o nouă perioadă de trei ani, 
iar în present rulează în mod automat. Sprijinul continuu oferit Warwickshire este un 
indicator evident al valorii acestui proiect.  

In plus, Districtul Educaţiei a pus simbolurile şi programele software la dispoziţia tuturor 
şcolilor normale şi altor instituţii şcolare, conform prevederilor licenţei. Această măsură s-a 
extins din 2008 şi cuprinde toate instituţiile preşcolare şi creşele din zonă.  

Pe această adresă de site www.symbolsinclusionproject.org puteţi găsi mai multe mărturii 
din partea profesorilor şi a avantajelor folosirii acestor programe şi simboluri în cadrul 
şcolilor din Warwickshire.  

Aici mai puteţi vizita câteva link-uri folositoare: 
http://www.symbolsinclusionproject.org/symbols/every_child_matters/contribution.htm 

http://www.symbolsinclusionproject.org/symbols/every_child_matters/achieving.htm 

Wider applications within Warwickshire 

De la începutul acestui proiect, Districtul de Educaţie Warwickshire a încorporat simboluri 
în alte publicaţii corelate cu educaţia, cea mai cunoscută fiind broşura de informaţii pentru 
elevi, Drepturile Studentului (Learner Entitlement).  

Un Chestionar pentru elevii cu nevoi speciale dar şi Planul pentru 2007 al Copiilor şi 
Adolescenţilor poate fi descărcat de pe acest website: 
http://www.educationwarwick.com/CYPP  

Feedback-ul primit din partea Tinerilor a fost foarte pozitiv şi acum există în plan de lucru 
versiunea on-line pentru 2009-10.   



Simboluri in Romania© Widgit Software 2011 22 

“Widgit a dat dovadă excelentă de înţelegere a aspectelor legate de dificlutăţile de 
învăţare întâlnite de elevi/studenţi/alte persoane. Implicarea lor a demonstrat un impact 
direct prin faptul că au urmărit ca studenţii să aibe acces la informaţia generală care a 
rezultat printr-o mai bună înţelegere, încredere şi respect de sine. Stilul lor profesional, 
cordial dar şi calitatea produsului final a asigurat satisfacţia consumatorilor” 

Wendy Skyte, Coventry and Warwickshire 14 – 19 Coordonator Scoli Speciale 

Proiectul a crescut în mod continuu şi recent s-a extins la nivelul întregii ţări cu o licenţă 

naţională necesară pentru distribuirea materialelor imprimate cu simboluri pentru a da 
posibilitatea tuturor serviciilor şi centrelor fără fonduri din Districtul Educaţiei să împartă 
materialele. Această licenţă nu este limitată doar pentru copii şi oameni tineri, ci poate fi 
de ajutor şi adulţilor cu nevoi speciale.   

Alte Districte de Educaţie şi center educaţionale 

Urmând exemplul Warwickshire, acum există un număr tot mai mare de Districte 
Educaţionale care recomandă folosirea simbolurilor şi care au cumpărat licenţe mai 
extinse pentru regiunile lor.  

Alte proiecte 

Proiectul Eden, cel mai mare punct de atracţie turistică din Marea Britanie, a introdus în 
mod treptat, simboluri pe panourile şi materialele educaţionale. De-a lungul unei perioade 
similare cu cea a Proiectul pentru Includere prin Simboluri, centrul Eden, în colaborare cu 
Sensory Trust, a lărgit folosirea simbolurilor ca rezultat al feedback-ul primit din partea 
consumatorilor.  

Alte proiecte semnificative includ: 

• Autoritatea Poliţiei Metropolitane

• un chestionar pentru studenţi pentru Ofsted

• Societatea Copiilor- website-ul pentru tinerele persoane: www.Askability.org

• Symbolworld.org – un site cu simboluri creat pentru prima dată în 2000 pentru
persoanele cu dificultăţi în învăţare. Acest site are tot conţinutul reprezentat prin

simboluri. Acesta mai include o revistă lunară on-line pentru cititorii maturi. Această
revistă are mii de cititori în fiecare lună şi este citită în nenumărate ţări.

Example ale altor proiecte pot fi găsite la următoarea adresă:  
http://www.widgit.com/accessibleinformation/projects/index.htm 
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Sumar: 
De-al lungul unei perioade determinate a avut loc o continuă implementare şi expansiune 
a folosirii simbolurilor. Exemple de proiecte de genul Warwickshire şi Eden demonstrează 
că acest lucru nu este doar un nou trend.  

O persoană care nu poate citit un text cu uşurinţă se află într-un mare dezavantaj. 
Simbolurile pot facilita accesul la învăţământ şi informaţie ajutând la distrugerea barierelor 
educaţionale şi sociale.  

Widgit a dezvoltat instrumentele care vor permite simbolurilor să fie încoporate în toate 
mediile corespunzătoare.  

Detalii referitoare la programele software pot fi găsite în catalogul Widgit dar şi pe adresa 
de website: www.widgit.com 

De asemenea, puteţi găsi o bogată bancă de date pentru subiecte din curriculum dar şi 
alte materiale ce sunt disponibile pentru folosire, http://www.widgit.com/resources.  


