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Comunicat de presă 

 

Universitatea Politehnica Timișoara va participa la un proiect în 

cadrul programului Erasmus+ KA203, care are ca obiectiv principal 

certificarea academică a calificării de validator materiale în format 

„ușor de citit” (easy-to-read validator) în rândul persoanelor cu 

dizabilități intelectuale 
 

▪ Proiectul Train2Validate se va desfășura pe durata a trei ani și va fi 

implementat de un consorțiu format din 7 parteneri din 5 țări membre ale 

Uniunii Europene, sub coordonarea ONG-ului spaniol Plena Inclusión Madrid. 

▪ Scopul proiectului este de a crea un profil profesional al validatorului de 

materiale în format „ușor de citit” care să contribuie la incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale prin facilitarea accesului la educație 

formală și creșterea angajabilității.  
 

Timișoara, 29 ianuarie 2021. 

 

Proiectul Train2Validate a fost selectat în programul Erasmus+ KA203 datorită contribuției sale 

crescute la reducerea inegalității de șanse în ceea ce privește accesul la educație formală prin 

promovarea de practici sociale inovative. Proiectul își propune să dezvolte un profil profesional al 

validatorului și al facilitatorului de materiale în format „ușor de citit” precum și să dezvolte resurse 

educaționale dedicate validării și îmbunătățirii materialelor în format „ușor de citit”.   

Plena Inclusión Madrid, un ONG din Spania care promovează creșterea calității vieții persoanelor cu 

dizabilități intelectuale sau de dezvoltare, coordonează acest proiect în care mai participă 6 parteneri 

din 5 țări membre UE: universitățile Internationale Hochschule SDI München (Germania), Scuola 

Superiore per Mediatori Linguistici Pisa (Italia) și Politehnica Timișoara (România),  care oferă 

programe de studii în domeniul traducerii și interpretării, ONG-ul Zavod RISA (Slovenia), militant 

pentru drepturile persoanelor cu dizabilitîți intelectuale, ONG-ul Fundația Professional (Romania), 

promotor al învățării pe tot parcursul vieții și al incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, ș i 

Asociația Europeană de Calificare și Certificare ECQA (Austria), care oferă certificare profesională 

internațională. 
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Prin activitățile desfășurate, partenerii de proiect își propun să genereze rezultate durabile, cu impact 

ridicat, care vor fi prezentate periodic, în cadrul a 5 evenimente de diseminare organizate în fiecare 

țară participantă. 

Pe scurt, prin proiectul Train to Validate se urmărește recunoașterea calificărilor de validator și de 

facilitator pentru materialele „ușor de citit”, precum și crearea unui curriculum coerent și unitar pentru 

această nouă specializare, certificat la nivel european.   

Domnul Mariano Casado, Președintele Plena Inclusión Madrid, și-a exprimat satisfacția pentru 

câștigarea acestui proiect și a subliniat necesitatea elaborării unei metodologii „ușor de citit” care să 

permită persoanelor cu dizabilități să verifice nivelul de înțelegere al conținutului și să-și valorifice 

abilitatea de a identifica posibile dificultăți de înțelegere, care ar putea trece neobservate de către 

publicul larg. 

Casado le-a mulțumit tuturor partenerilor de proiect pentru încrederea acordată organizației Plena 

Inclusión Madrid, care este onorată să coordoneze acest proiect European, luându-și angajamentul 

ferm să atingă toate obiectivele prevăzute.  

 Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi 

una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin 

activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni 

prestigioşi. În spiritul tradiţiei, misiunea Universităţii Politehnica Timişoara constă în satisfacerea 

cerinţelor de competenţă ale mediului societal, prin asigurarea formării profesionale superioare, 

de nivel universitar şi postuniversitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, 

totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare a acesteia 

în plan local, regional, naţional, internaţional. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, institute şi 

centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile 

tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale 

universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 

departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi 

auxiliar numără în jur de 1000 cadre. 

www.upt.ro 

 Plena Inclusión Madrid este un ONG care promovează și apără drepturile persoanelor cu 

dizabilități intelectuale. Este o rețea de 18 asociații și fundații din Comunitatea Autonomă Madrid, 

care gestionează peste 360 de centre și servicii sociale cu ajutorul celor aproximativ 5,000 de 

profesioniști și al celor peste 2,500 de voluntari.  

www.plenainclusionmadrid.org 

 

Echipa de cercetare a Universității Politehnica Timișoara este coordonată de prof. univ. dr. Daniel 

Dejica-Carțiș și este alcătuită din conf. univ. dr. Simona Șimon, conf. univ. dr. Marcela Fărcașiu și lect. 

univ. dr. Annamaria Kilieny, din cadrul Departamentului de Comunicare și Limbi Străine, Facultatea de 

Științe ale Comunicării.  
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