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CURSURI ACCESIBILIZATE PENTRU STUDENȚII CU DEFICIENȚE DE 

VEDERE 

Marian PĂDURE, Mircea BUCUR 

 
Formarea profesională a tinerilor cu deficienţe de vedere reprezintă o problemă stringentă a 

societăţii moderne româneşti, în special a învăţământului special, incluziv şi superior. 

Accesibilitatea informaţională reprezintă un aspect complex şi costisitor din punct de 

vedere al resurselor de timp si financiare, fiind unul dintre factorii principali de acces la 

învăţământul superior pentru tineri cu dizabilităţi vizuale, alături de situaţia economică, 

expectanţele şi interesele personale. Crearea de centre de accesibilizare a cursurilor pentru 

studenţii cu deficienţe de vedere va putea conduce la sporirea numărului elevilor, care, după 

absolvirea liceului vor urma cursurile unei specializări, pentru că universităţile vor fi 

pregătite să ofere asistenţa necesară privind accesul la informaţie, în mod egal, fără un efort 

suplimentar, considerabil din partea studenţilor cu deficienţe de vedere. Fundaţia Cartea 

Călătoare, cu sprijinul Fundaţiei Orange şi în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai 

Cluj-Napoca, Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, 

Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Oradea, bazându-se pe expertiza 

anterioară din cadrul Departamentului de Psihopedagogie Specială şi a centrului CATA a 

reuşit deschiderea a patru centre pilot de accesibilizare a cursurilor pentru studenţii cu 

deficienţe de vedere. Proiectul îşi propune sporirea şanselor de accedere şi finalizare a 

cursurilor unei specializări de nivel licenţă sau masterat, pentru persoanele cu deficienţe de 

vedere din România. 

 
accesibilitate, învăţământ superior, orientare profesională, deficienţe de vedere 

 

Introducere 
 

Scopul proiectului Cursuri accesibile pentru 

studenți cu deficiențe de vedere constă în oferirea 

de sprijin în accesibilizarea materialelor de curs, 

seminar și bibliografice pentru studenții 

nevăzători și cu vedere slabă de la Universitatea 

Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea Al. I. 

Cuza din Iași, Universitatea din Oradea, 

Universitatea din București și Universitatea de 

Vest din Timișoara.  

 

Scurt istoric 
 

La baza proiectului a stat experiența și 

expertiza de zece ani din cadrul Centrului de 

Asistență în Domeniul Tehnologiilor de Acces 

pentru persoane cu deficiențe de Vedere (CATA, 

2013) de la Departamentul de Psihopedagogie 

Specială din Cluj-Napoca, și de peste 18 ani din 

cadrul Fundației Cartea Călătoare.  

Centrul CATA a fost înființat în anul 2003 

prin acordul de colaborare dintre Departamentul 

de Psihopedagogie Specială, Fundația Visio din 

Olanda și Fundația Cartea Călătoare, fiind primul 

din mediul universitar din România. În perioada 

2003-2005 centrul a oferit asistență la nivel 

național tuturor nevăzătorilor care au dorit 

imprimarea și înregistrarea de materiale 

accesibile pentru studiu și lectură personală, 

asistență în utilizarea tehnologiilor de acces. Din 

anul 2006 serviciile centrului s-au adresat 

studenţilor cu deficienţe vizuale şi cadrelor 

didactice din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.  

Obiectivul principal al centrului constă în 

promovarea Tehnologiei de Acces şi accesul la 

informaţie, în rândul studenţilor cu deficienţe de 

vedere, atât la nivel instituţional, cât şi la nivel 

individual. 

   

Grup țintă și servicii de accesibilizare 
 

Nevoia unui centru de accesibilizare şi de 

asistenţă pentru studenţii cu deficienţe de vedere 

a fost dată de numărul mare de studenţi admişi în 

universităţi după anul 2000. Creşterea 

exponenţială a unei categorii de studenţi cu 

cerinţe educative speciale a condus la apariţia 

unor probleme în ceea ce priveşte accesul la 

informaţie. 

În cei zece ani de activitate, centrul a oferit 

suport şi asistenţă pentru peste 300 de persoane 

cu deficienţe de vedere din România, printre care 

şi studenţi. În medie, anual, la Universistatea 

Babeș-Bolyai sunt înmatriculați între 15-20 de 

studenţi cu deficienţe de vedere, pe toate ciclurile 

de învăţământ şi la diverse specializări. 
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Un grup țintă al centrului CATA sunt studenții 

înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, dar şi 

cadrele didactice care lucrează şi intereacţionează 

cu aceştia.  

Printre activităţile centrului se numără (după 

CATA, 2013):  

- promovarea tehnologiei de sprijin atât la 

nivel instituţional, cât şi la nivel 

individual; 

- promovarea principiilor de accesibilitate a 

informaţiilor pentru studenţii cu deficienţe 

de vedere; 

- susţinerea de cursuri de iniţiere în 

utilizarea computer-ului pentru studenţii 

cu deficienţe de vedere; 

- consilierea studenţilor cu deficienţe de 

vedere şi a cadrelor didactice interesate, în 

vederea achiziţionării şi configurării 

echipamentelor adecvate activităţilor 

educaţionale; 

- testarea de echipamente şi aplicaţii 

specifice pentru persoanele cu deficienţe 

de vedere; 

- realizarea de cercetări/lucrări ştiinţifice în 

sfera tehnologiei de sprijin/ tehnologia 

informaţiei şi comunicării/educaţiei 

persoanelor cu deficienţe de 

vedere/psihopedagogiei speciale. 

 

Centre de accesibilizare a cursurilor 

pentru studenţii nevăzători - CASN 
 

Analizând numărul mare al studenţilor cu 

deficienţe de vedere din alte centre universitare, 

dar şi a lipsei de material în format accesibil, în 

perioada 2013-2014, Fundaţia Cartea Călătoare 

cu srijinul Fundaţiei ORANGE, împreună cu 

Departamentul de Psihopedagogie Specială din 

Cluj-Napoca, au iniţiat deschiderea a patru centre 

pilot la Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, 

Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest 

din Timişoara şi Universitatea din Oradea.  

Scopul proiectului CASN constă în: (a) 

încurajarea accesului nevăzătorilor la 

învăţământul superior şi creşterea şanselor de 

absolvire pentru studenţii cu deficienţe de vedere; 

(b) asigurarea pentru studenţii nevăzători a 

condiţiilor similare de studiu cu cele ale 

studenţilor văzători, prin achiziţia de echipamente 

asistive şi crearea de centre de accesibilizare a 

informaţiilor. Totodată proiectul îşi propune 

susţinerea financiară a 20 de studenţi cu 

deficienţe de vedere în vederea achiziţionării de 

echipamente portabile (notebook-uri şi 

magnificatoare) necesare în studiul individual şi 

activităţile educaţionale.  

Principalele servicii oferite de centrele CASN 

sunt: (a) imprimarea de materiale de curs şi 

seminar în format Braille sau (b) cu caractere 

mărite şi (c) digitizarea în format electronic, în 

format Daisy, Word, audio. 

Iniţiative similare au mai avut loc, dar grupul 

ţintă a fost mult mai larg, incluzând şi studenţi cu 

alte dizabilităţi. O atfel de iniţiativă este proiectul 

EUPUD (Dezvoltarea şi implementarea unui 

program-pilot integrat pentru creşterea accesului 

la învăţământul superior pentru persoane cu 

dizabilităţi), care a urmărit materializarea unui 

program integrat, prin care persoanele cu 

dizabilităţi au beneficiat de mentorat educaţional 

şi instruire pentru a utiliza platforma de e-

learning care să le ofere accesul la învăţământ 

superior în trei universităţi, precum şi burse 

(EUPUD, 2013). Biblioteca Naţională a României 

prin majoritatea filialelor din ţară permite 

nevăzătorilor să împrumute la domiciliu cartea 

accesibilă în format Daisy audio. Totodată, 

Biblioteca Naţională a României prin proiectul 

Dream (Digital Resources – Easy to access and 

manage) îşi propune facilitarea accesului la 

informaţie a persoanelor nevăzătoare sau cu 

deficienţe de vedere, contribuind la integrarea lor 

în mediul cultural şi educativ şi mai apoi pe piaţa 

muncii (Biblioteca Naţională a României, 2013). 

Împreună cu învăţământul special şi cu alte 

activităţi ale diverselor organizaţii, aceste 

proiecte, oferă o nouă perspectivă privind nivelul 

de accesibilitate informaţional la nivel naţional 

pentru persoanele cu deficienţe de vedere.  

 

Tehnologii utilizate în cadrul centrelor 

CASN 
 

Principalele tehnologii utilizate în cadrul 

centrelor CASN sunt: 

- cititoare de ecran - redau vocal şi/sau 

Braille întreaga informaţie de pe ecranul 

computerului, o zonă definită de 

utilizator, o linie compusă din mai multe 

cuvinte, un singur cuvânt, o singură literă 

sau echivalentul fonetic al unei litere sau 

semn de punctuaţie. Totodată, permite 

citirea continuă a unui document sau a 

meniurilor din cadrul aplicaţiilor 

software, a ferestrelor de dialog, a 

mesajelor de sistem (Pădure, 2010).  
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- imprimantă Braille - permite tipărirea, 

textelor şi graficelor simple, din format 

electronic în format Braille, prin crearea 

unor puncte în relief pe o hârtie groasă, 

foarte rezistentă. Aceste imprimante se 

conectează ca şi imprimantele obişnuite 

iar prin modul lor de conectare pot fi 

conectate şi la alte periferice speciale 

destinate utilizatorilor nevăzători (Pădure, 

2010). 

- aplicaţii de recunoaştere a textelor - 

constă în recunoaşterea optică a 

caracterelor (OCR - Optical Character 

Recognition) şi permite persoanelor cu 

deficienţe vizuale să-şi digitizeze o carte 

tipărită şi să o transforme în format 

electronic, pentru a putea fi lecturat 

ulterior prin intermediul unui cititor de 

ecran.  

- text to speech – transformarea în format 

audio, utilizând un TTS (voce sintetică), a 

cărţilor, materialelor digitizate şi 

corectate, astfel încât studentul nevăzător 

să poată avea acces la o multitudine de 

formate accesibile. 

- cărţi DAISY - Formatul DAISY constă 

în utilizarea înregistrărilor audio digitale 

şi introducerea unei structuri a 

documentelor, astfel încât să permită 

cititorului o lectură cât mai flexibilă. O 

carte DAISY reproduce fidel conţinutul 

unui material tipărit, cum ar fi un roman, 

un dicţionar sau o revistă, într-un format 

digital accesibil persoanelor cu deficienţe 

de vedere. Cartea în format Daisy poate fi 

ascultată selectiv, la fel ca şi o carte 

tipărită. Folosind un echipament 

asemănător unui CD-player sau un 

computer cu sinteză vocală împreună cu 

un soft special, cititorul poate sări la o 

anumită pagină, poate sări din cuprins la 

un anumit capitol, dintr-un paragraf în 

altul, poate să reia o frază anterioară, 

poate sări peste notele de subsol. 

Formatul DAISY oferă facilităţi de 

căutare şi de sincronizare a textului tipărit 

cu cel vorbit (Pădure, 2009). 

Totodată centrele CASN au fost dotate şi cu o 

multifuncţională performantă, care permite 

tipărirea de materiale în format accesibil şi 

digitizarea cărţilor şi suporturilor informatice 

petnru studenţii nevăzători. 

 

Concluzii  
 

Centrele de accesibilizare a cursurilor pentru 

studenţii cu deficienţe de vedere îşi propun să 

dezvolte activitatea de voluntariat în rândul 

colegilor studenţilor cu deficienţe de vedere, şi să 

crească gradul de accesibilitate, în principal, a 

materialelor destinate studenţilor nevăzători. 

Materialele digitizate în cadrul centrelor CASN 

sunt dedicate explicit studenţilor nevăzători şi nu 

pot fi distribuite sau multiplicate.  

Simbolurile privind accesibilizarea utilizate 

în cadrul centrelor CASN constau din semne care 

exemplifică servicii și acces pentru persoane cu 

deficiențe de vedere, tipărirea de materiale în 

format mărit și în Braille, transformarea textelor 

digitizate în format audio și materiale în format 

Daisy. Aceste simboluri universale pot fi utilizate 

în cadrul instituţiilor publice sau private, la 

diferite manifestări ştiinţifice sau publice, în 

funcție de gradul de accesibilitate implementat, 

alături de simbolurile generale destinate şi altor 

categorii de persoane cu dizabilităţi.

  

 

Accesul pentru persoanele 

nevăzătoare sau cu vedere slabă 

Acest simbol poate fi utilizat în 

spaţiile publice (ex. muzeu, teatru, 

biblitoecă etc.) pentru a indica o zonă 

sau un serviciu accesibilizat pentru 

persoanele cu deficienţe de vedere. 

Prin acest simbol generic se face 

referire la servicii în format audio, 

tipărit Braille sau mărit, zone 

accesibile din puncte de vedere a 

marcajelor tactile și contrastante. În 

alte situaţii poate indica faptul că 

exponatele din zona respectivă pot fi 

 

 

Servicii de tipărire/afișare sau 

materiale format mărit 

Textul este mărit în format de 

minim 18 puncte. Se recomandă 

afișarea lui pe materiale, în 

special în cazul instituțiilor, 

pentru a indica faptul că 

materialul poate fi oferit și în 

format mărit. Caracterele tipărite 

trebuie să fie simple și lizibile. 

Spațierea între rânduri trebuie să 

fie adecvată. Fonturile 

recomandate pentru a fi utilizate 

sunt: Arial, Tahoma, Georgia, 
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explorate şi atinse de nevăzători.   Gill, Helvetica şi Verdana. 

  

 

Materiale sau servicii de tipărire în 

scriere Braille 

Servicii de tipărite în format Braille 

sau posibilitatea de a avea acces la 

informaţii suplimentare în format 

Braille. 
 

Serviciu de transformare a 

informaţiilor în format audio 

Fişierele audio au fost 

transformate folosind tehnologie 

text to speech.  

    

 

Serviciu de realizare sau împrumut 

cărţi DAISY  

  

 

 

Adresele de contact ale centrelor CASN din ţară 

sunt următoarele: 

- Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca - 

Centrul CATA, Departamentul de 

Psihopedagogie Specială, Clădirea 

PEDAGOGICA, Str. Sindicatelor nr. 7 cam. 

29 Cluj-Napoca, centrulcata@gmail.com, 

www.centre.ubbcluj.ro/cata/; Clădirea 

Student HOUSE, Str. Plopilor, nr. 7, et. 2, 

cam. 204, Cluj-Napoca 

 

- Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi - 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie 

Specială, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, Corp 

D Universitate sala D-303, www.psih.uaic.ro, 

oana.danila@uiac.ro 

 

- Universitatea din Bucureşti - Facultatea de 

Psihologie și Științe ale Educației, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială, 

Clădirea LEU, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 1-5, et. 

5, cam. 523, sector 5, București, 

www.fpse.unibuc.ro, 

ruxandrafolostina@gmail.com 

 

- Universitatea de Vest din Timişoara - 

Facultatea de Sociologie și Psihologie, 

Departamentul de Științe ale Educației, 

Centrul de Asistență și Integrare 

Psihopedagogică, Calea Bogdăneştilor, 32A, 

cam. 002, www.socio.uvt.ro/st-educ/, 

claudiaborca@gmail.com 

 

- Universitatea din Oradea - Facultatea de 

Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Universităţii, nr. 5, 

Oradea 410087 Bihor, www.socioumane.ro, 

raluca_onicas@yahoo.com. 
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