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 Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” Craiova implementează în perioada 2018- 

2020 proiectul Erasmus TESI, „Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools 

in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities”, Nr. 592177-EPP-1-

2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN.  

Universitatea „Paisii Hilendarski” - Plovdiv, Bulgaria, alături de Universitatea 

Națională de Educație la Distanță (UNED) - Madrid, Spania, Universitatea din Craiova, 

România, Universitatea „Jan Kochanowski” - Kielce, Polonia, România, Școala Primară pentru 

Copii cu Dizabilități „Josip Matos” - Vukovar, Croația, Asociația pentru Educarea și 

Dezvoltarea Persoanelor cu Dizabilități (ASEDDEDIPE) - Kavala, Grecia, Școala Specială 

pentru Copii cu Deficiențe Auditive „Stoyan Belinov” - Plovdiv, Bulgaria sunt parteneri care 

se  concentrează pe integrarea socială a persoanelor cu tulburări de comunicare verbală care 

sunt expuse riscului de izolare socială.  

Proiectul este dedicat conceptualizării și dezvoltării competențelor sociale legate de 

dezvoltarea personală, socială și profesională a persoanelor cu tulburări de comunicare verbală 

prin crearea unei soluții software adaptabile, accesibile și ușor de utilizat, care să îmbogățească 

oportunitățile de exprimare personală. 

TESI este o unealtă de asistare în comunicare pentru persoanele cu dificultăți de citire, 

scriere și comunicare verbală. Ea ajută utilizatorii să comunice folosind indicii vizuale 

(imagini), să învețe și să desfășoare activități zilnice urmărind instrucțiuni vizuale. 
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Unealta TESI este proiectată atât pentru aceste persoane, cât și pentru susținătorii lor: 

părinți și specialiști care lucrează cu ele.  Acești specialiști pot fi: profesori, specialiști în 

educație, specialiști clinici și non-clinici sau alte persoane care le asistă zilnic.   

Unealta TESI conține două aplicații pentru utilizatorul final: 

- aplicație mobilă pentru utilizatorii cu dificultăți de comunicare; 

- aplicație pe internet pentru susținători: părinți și specialiști. 

Aplicația mobilă funcționează pe tablete și dispozitive convertibile care au ecran cu 

atingere și sisteme de operare Android, iOS și Windows. 

Aplicația web funcționează cu ultimele versiuni ale motoarele de căutare Google 

Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge și Internet Explorer. Cu toate acestea, în măsura în care 

acest lucru e posibil, ar trebui să poată funcționa și cu versiuni mai vechi: e posibil ca unii 

utilizatori să nu aibă hardware modern și actualizat. 

Caracteristici principale ale uneltei TESI sunt accesibilitatea, adaptabilitatea 

extensibilitatea și utilizarea comună.   

Accesibilitatea- interfața pentru utilizatorul uneltei TESI este proiectată special pentru 

utilizatorii cu dificultăți de citire și scriere.  În plus, grupul țintă are deseori și alte afecțiuni, 

precum TSA sau sindromul Down, care impun proiectarea unor caracteristici suplimentare.   

Adaptabilitate- fiecare utilizator are acces personalizat la unealta TESI și la un set de 

expresii și instrucțiuni adaptate nevoilor lui. Este responsabilitatea susținătorului să pregătească 

seturi de indicii și instrucțiuni vizuale pe care utilizatorul le va folosi zilnic. Susținătorii pot 

folosi indicii vizuale, care sunt disponibile în biblioteca de resurse comună sau să încarce 

propriile resurse în bibliotecă. Același lucru este valabil și pentru instrucțiunile vizuale: 

susținătorii pot alege instrucțiuni disponibile pentru utilizatorii lor sau să creeze altele.  

Extensibilitatea -unealta TESI conține o bibliotecă de resurse și instrucțiuni, adunate 

și pregătite de specialiștii Consorțiului de Proiect al TESI, dar susținătorii vor fi invitați să 

participe.  Scopul este ca biblioteca aceasta să fie extinsă prin eforturile mutuale ale tuturor 

susținătorilor înregistrați, care pot adăuga și crea resurse și instrucțiuni noi. 

Utilizarea comună oferă susținătorilor acces la o diversitate de resurse și instrucțiuni 

pe care le-ar obține cu greu altfel. Mai mult, utilizarea comună oferă posibilitatea susținătorului 

de a benefica de experiența celorlalți, participând în același timp cu propriile resurse. 
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Sistemul definește patru feluri de utilizatori: utilizator, părinte, specialist, 

administratori. 

Utilizatorii sunt persoane cu dificultăți de citire, scriere și comunicare, care vor să 

comunice folosind indicii vizuale. Aceștia vor folosi o aplicație mobilă pe tabletă pentru a se 

exprima, a urma instrucțiuni și a primi mesaje de la susținători.  

Părinții persoanelor care au dificultăți de comunicare. Părinții sunt singurii care pot 

înregistra utilizatori în sistem și desemna alți susținători care să lucreze cu utilizatorii. Restricția 

aceasta se impune pentru a evita problemele de  etică în ce privește folosirea software-ului. 

Specialiștii lucrează alături de părinți cu utilizatorii și sunt de obicei implicați zilnic în 

viața utilizatorilor. Pentru a putea lucra cu utilizatorii în sistem, specialiștii trebuie să fie 

desemnați explicit de părinți.  

Administratorii sunt responsabili de administrarea sistemului. Pot suspenda conturi 

dacă observă comportamente nepotrivite. De exemplu, dacă cineva încarcă o resursă video cu 

conținut nepotrivit, administratorii ar trebui să șteargă resursa și să le suspende contul. 

Unealta TESI se bazează pe indicii vizuale (imagini) pentru a-i ajuta pe utilizatori să 

depășească deficiențele de comunicare. Indiciile vizuale sau resursele se păstrează în biblioteca 

comună și sunt folosite în comun de utilizatorii și susținătorii înregistrați în sistem. 

Prin folosirea acestei aplicații se dorește ca elevii, tinerii cu deficiențe verbale să poată 

comunica, să îndeplinească anumite sarcini și să-și conducă în mod independent viața socială.  

Impactul pe termen lung al lui TESI vizează îmbunătățirea incluziunii socio-

economice grupurilor defavorizate, în special în perioada în care părăsesc sistemul educațional. 

  

Surse: 

http://www.scoalasfmina.info/ 

http://tesi.dipseil.net/ 

https://www.facebook.com/TESI-2002947343363752/ 

http://www.scoalasfmina.info/
http://tesi.dipseil.net/

