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Interpretarea în limba semnelor în context educațional - o perspectivă 
teoretică și practică 

Ioana TUFAR1, George ANDRONIC2  

Abstract 

aking into consideration that the Sign Language interpreting field is a vivid and useful one, the present 
paper tries to draw the profile of the educational isnterpreter starting with a theoretical frame and 
continuing with pragmatic issues. The study undertaken involved 30 Sign Language interpreters from 
Great Britain and Romania and the analyzed data provided information on qualifications needed to 
assure the quality of interpretation, challenges that can appear on the way of interpreting, the role of 
the professional development programs, the importance of the code of ethics and some practical 
advices were included. 

Keywords: Sign Language, educational interpreter, code of ethics, Deaf students, RSL, 
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Introducere 
Procesul de comunicare și interpretare se 
desfășoară într-un context care asigură 
referința pentru interacțiune și presupune 
că cei doi participanți accesează același 
cod, un limbaj sau un sistem de 
comunicare (Hébert, 2019). În cazul în 
care cei doi parteneri de conversație nu 
utilizează același cod lingvistic, ci unul 
dintre ei folosește limbajul verbal și 
celălalt limba semnelor este necesar 
serviciul unui interpret care să faciliteze 
comunicarea. Comunicarea persoanelor 
cu dizabilități auditive este un proces 
complex cu o însemnătate crucială pentru 
dezvoltarea acestora și pentru 
funcționarea lor la parametri optimi în 
interacțiunile sociale. Eterogenitatea 
manifestată în comunitatea persoanelor 
cu dizabilități auditive este determinată în 
principal de contextul educațional și 
familial, dar și de accesul acestora la 
informații (Tufar 2013). 

Interpretariatul în și din limba semnelor 
este un proces necesar pentru o 
comunicare eficientă și impune 

respectarea funcțiilor comunicării care, 
conform modelului lui Jakobson analizat 
de Hébert (2019) sunt: emotive, conative, 
referențiale, fatice, metalinguale și 
poetice.  

Cei trei pași importanți în procesul de 
interpretare sunt: înțelegerea, conversia și 
prezentarea. În cadrul înțelegerii se face 
referire la capacitatea interpretului de a 
percepe mesajul original, cunoașterea 
profundă a limbajului folosit, cultura celui 
care vorbește, pregătirea interpretului în 
diverse arii de educație și cunoașterea 
particularităților subiectului. Conversia 
este procesul de decodificare a mesajului 
și de integrare a sensului în limbajul 
prezentat; aceasta include detalii 
referitoare la procesări cognitive din sfera 
limbajului receptiv, capacitatea 
interpretului de a înțelege, decodificând și 
recodificând concepte referitoare la 
metafore sau glume ale vorbitorului. 
Prezentarea interpretului trebuie să 
includă un bun control al organelor de 
articulație, a gesturilor și accentelor și, în 
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general, o bună educație ca vorbitor în 
public. 

Despre interpretarea în/din limba 
semnelor în context educațional putem 
vorbi din perspectivă istorică încă din 1816 
când Laurent Clerc a călătorit în Statele 
Unite ca oaspete al lui Thomas Hopkins 
Gallaudet pentru a înființa prima școală 
pentru surzi (Jones, 2005) apoi a cunoscut 
particularizări în funcție de metodele de 
educare a copiilor cu dizabilități auditive 
puternic influențate de Congresul de la 
Milano din 1880. La nivel european în 
prezent, conform lui De Wit (2011) putem 
sesiza efectul EU Lisbon Strategy 2000 
care se baza pe cunoaștere și inovare, 
astfel că investiția în educația unui individ 
îi va crește contribuția societate în 
ansamblu. În acest sens, dacă elevii surzi 
au acces la educație prin disponibilitatea 
serviciilor de interpretare, se presupune că 
viitoarea calitate a vieții elevilor se va 
îmbunătăți și că elevii vor fi mai capabili să 
își realizeze pe deplin potențialul și să 
contribuie astfel în societate. Totuși legile 
care reglementează utilizarea serviciilor 
de interpretare a limbii semnelor variază 
în funcție de țară, în România legea 
448/2006 fiind cea care încă 
reglementează aspectele legate de 
interpretare până la apariția metodologiei 
de aplicare a legii 27/2020, prin care a fost 
recunoscută limba semnelor LSR ca limbă 
maternă a persoanelor cu dizabilități 
auditive și care stipulează prevederi 
esențiale în sensul respectării drepturilor 
persoanelor surde și/sau hipoacuzice. De 
asemenea, un element important este 
reprezentat de faptul că sunt instituite 
obligații în sarcina autorităților naționale, 
în sensul garantării respectării drepturilor 
persoanelor surde și/sau hipoacuzice, dar 

și în sensul luării tuturor măsurilor 
necesare pentru respectarea acestora.  

Delimitări conceptuale 
În contextul interpretării limbii semnelor, 
conform lui Bontempo (2015) se observă o 
evoluție rapidă cu particularități impuse 
de procesul de profesionalizare al 
interpreților, dar și cu discrepante 
evidente referitoare la statutul limbii 
semnelor, care este încă în curs de 
dezvoltare în unele părți ale lumii, în timp 
ce în alte regiuni domeniul s-a maturizat 
considerabil, cu câștiguri semnificative 
realizate în ultimii 20 de ani, în special. 

Pornind de la definirea limbii semnelor ca 
limbă vizual-gestuală, putem menționa că: 
limba semnelor evoluează în mod natural 
în comunitățile persoanelor surde, au 
propria lor gramatică și lexic specific, nu 
este o replică gestuală a limbii vorbite. 
Limbile semnelor nu sunt universale, ci 
sunt limbi reale, cu un set complet de 
structuri lingvistice, complexe și extrem 
de nuanțate și sunt la fel de sofisticate ca 
și limbile vorbite natural. 

Interpretarea limbii semnelor reprezintă 
procesul de facilitare a comunicării între 
părțile care nu au același cod lingvistic și 
în mod frecvent, interpretarea are loc între 
utilizatorii surzi de limba semnelor și cei 
auzitori care utilizează limba vorbită. 
Există însă cazuri în care interpretarea este 
necesară între două limbi ale semnelor sau 
trilingv între două limbi vorbite și o limbă 
a semnelor. Interpreții limbii semnelor 
funcționează bimodal prin faptul că 
operează de obicei între o limbă a 
semnelor (folosind o modalitate vizual-
gestuală) și o limbă vorbită (folosind o 
modalitate auditiv-orală). 
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Comunicarea (c.f. Tufar, 2020) este mai 
mult decât capacitatea de a comunica 
verbal sau de a efectua semne gestuale, 
pentru că ea implică înțelegerea 
conceptelor atașate cuvintelor, semnelor 
gestuale și simbolurilor, precum și 
utilizarea conceptelor lingvistice în 
interacțiuni. În contextul comunicării și 
interpretării pentru persoane cu 
dizabilități auditive, la un grup mic, de la 
trei la zece persoane, eficiența 
interpretului va depinde de modul în care 
vor vorbi persoanele, cât de mulți 
gesticulează simultan și câți vorbesc. Dacă 
este o singură persoană cu dizabilități 
senzoriale în grup, poziția și funcționarea 
interpretului va fi diferită. Se poate 
desfășura o comunicare multidirecțională 
în care interpretul trebuie nu numai să 
transmită mesajele, dar și să identifice 
persoanele care vorbesc și să încerce să fie 
conștient de diferențele culturale care 
intervin în comunicare.  

Interpreții CODA: proveniți din părinți 
surzi pot să achiziționeze mai ușor 
limbajul semnelor gestuale în cursul 
formării lor ca interpreți, deoarece au fost 
expuși de timpuriu la această formă de 
comunicare. De asemenea, ei pot fi 
mediatori trans-culturali foarte buni, 
cunoscând ambele culturi, datorită 
contactelor cu auzitorii și cu surzii de la o 
vârstă mică. Însă, toate aceste condiții 
favorabile nu exclud necesitatea unei 
formări de calitate, într-un program 
acreditat. Fiind un proces complex, 
interpretarea include un volum de 
competențe care depășesc simpla 
cunoaștere a celor două forme de limbaj. 
Pentru a forma interpreți calificați, 
programele acreditate trebuie să ofere 
parcurgerea unor etape, dar acestea nu 

constituie o limită. Între aceste etape 
amintim pregătirea profesională 
permanentă prin workshop-uri, 
participarea la seminarii și conferințe, 
elaborarea unor proiecte de cercetare, 
stagii de practică specifice, etc. În 
concepția RID (2010) un interpret calificat 
trebuie să posede următoarele 
competențe: profesionalism; fluență în 
propriul limbaj; înclinații pentru al doilea 
limbaj; să depună eforturi pentru a fi 
atestat; să participe la seminarii, workshop 
uri și alte forme de formare profesională; 
să aibă cunoștințe legate de înțelegerea și 
prelucrarea informației; să își însușească 
responsabilitatea fața de sarcină; să aibă 
abilitatea de a face față situațiilor noi în 
timp ce interpretează; când nu poate face 
față sarcinii să accepte să fie înlocuit; să 
aibă disponibilitatea să lucreze în echipă și 
să ofere sprijin altor interpreți.  

În contextul educației incluzive s-a 
analizat calitatea interpreților 
educaționali (Marschark, 2005) și efectul 
diferitelor sisteme de comunicare asupra 
calității vieții (Hintermair, 2008), iar De 
Wit (2011) a analizat impactul interpretării 
asupra calității vieții celor care au 
beneficiat de interpret în învățământul de 
masă. 

Studiu 
Scopul prezentului studiu a fost acela de 
investiga aspecte legate de interpreții care 
activează în contextul educațional și ne-a 
interesat să punem în evidență 
particularități din perspectiva formării lor 
și a procesului efectiv de interpretare.  

Întrebările studiului s-au concentrat 
asupra aspectelor legate de experiența ca 
interpret de limba semnelor în general și 
în particular în context educațional, 
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motivul alegerii acestei profesii, alte 
întrebări ale studiului au fost: Ce 
dificultăți ați întâmpinat în interpretarea 
din contextul educațional? Care credeți că 
sunt aspectele importante în interpretarea 
educațională? Cum ar trebui ideal să fie 
organizată interpretarea în domeniul 
educațional din punct de vedere a duratei 
cursurilor și a secvențelor de interpretare? 
Sunteți implicați în formare profesională 
continuă? Aveți supervizor în sesiunile de 
interpretare? Vă ghidați activitatea după 
un cod etic al interpretului?  

Participanții la studiu 
La acest studiu au participat 30 de 
persoane dintre care 15 interpreți români 
și 15 interpreți din Marea Britanie. Vârsta 
participanților la studiu a variat între 24 și 
52 ani. Interpreții englezi au avut 10,64 ani 
media experienței profesionale și își 
desfășurau activitatea în Londra, New 
Castle Upon Tyne, Luton, York, 
Manchester, Shrewsbury, Herts, Norwich, 
Sheffield, Esex, Birmingham. Interpreții 
români aveau 6 ani media experienței ca 
interpreți autorizați, dar din cauză că 
patru dintre ei erau CODA (Children of 
Deaf Adults) și alți trei erau profesori în 
învățământul special pentru deficienți de 
auz, media experienței lor ca neautorizați 
a fost 13,83 ani. Orașele în care aceștia își 
desfășoară activitatea sunt Cluj-Napoca, 
Focșani, Piatra Neamț, Timișoara, 
București, Craiova, Baia Mare, Pitești. În 
cadrul grupului interpreților englezi, 20% 
erau CODA, auzitori născuți în familii de 
surzi care au ca limba materna limba 
semnelor, iar în grupul interpreților 
români: 26,66% erau CODA cu limba 
semnelor ca limba maternă.  

Participanții la studiu au completat un 
chestionar online create de autorii acestei 

lucrări, dar în prealabil participanții au 
fost informați asupra scopului studiului, 
duratei de completare a chestionarului și 
asupra dreptului de a se retrage sau a 
întrerupe procedura dacă doresc. S-a 
menționat că răspunsurile la întrebări sunt 
utilizate în scop de cercetare și nu sunt 
supuse unor judecăți morale, de valoare 
sau de corectitudine. 

Analiza datelor  
Pentru prelucrarea datelor obținute s-a 
utilizat analiza tematică (Boyatzis, 1998) 
ce reprezintă o modalitate coerentă de 
organizare și decriptare a unor materiale, 
prin raportare la întrebările specifice 
cercetării întreprinse. Această analiză 
asigură identificarea temelor recurente 
apărute în conceptualizările individuale 
ale unui fenomen și menține un anumit 
nivel de coerență internă în relevarea 
semnificațiilor fenomenului. Tema 
reprezintă un pattern coerent de 
argumentație, detectabil în discursurile 
investigate (Băban, 2002), care presupune 
descrierea și organizarea datelor obținute 
și vizează interpretarea aspectelor 
fenomenului surprins. 

Analiza inițială a fost urmată de analiza 
care a vizat reducerea datelor astfel încât 
să permită analize și interpretări ulterioare 
și identificarea temelor emergente. 
Temele identificate în conținutul 
interviurilor din studiul de față 
sintetizează caracteristicile interpretării în 
context educațional. 

Schema de codare conține opt teme 
generale: motivația alegerii profesiei de 
interpret, calificări necesare interpretului 
de limba semnelor, domenii de 
interpretare, dificultăți întâmpinate de 
interpret în domeniul educațional, 
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particularități ale interpretariatului 
educațional, formarea profesională 
continua, norme deontologice, 
recomandări pentru novice.  

Tema motivația alegerii profesiei de 
interpret aduce în prim plan motivele 
pentru care participanții la studiu au 
devenit interpreți care se încadrează astfel: 
33.33% dintre participanții sunt CODA și 
au ales meseria de interpret având limba 
maternă LS, 38,9% au fost profesori și au 
spus că au dorit să abordeze 
interpretariatul în context educațional, 
28,57% au raportat că fiind fascinați de 
limba semnelor sau având un prieten surd 
au ales să devină interpreți și au urmat 
cursuri de specialitate. Iată câteva 
secvențe extrase din explicațiile pe care le-
au oferit interpreții din categoria CODA 
(Children of Deaf Adults):  

“Limba semnelor reprezintă limba mea 
maternă, sunt interpret neautorizat in 
comunitatea surzilor de când mă știu, 
având părinți surzi am crescut in 
comunitatea surzilor (T.R.-P2)”; “Cred că 
interpret sunt de mică....pentru nevoile 
părinților mei, a rudelor noastre și a 
prietenilor noștri cu deficiențe de auz și 
vorbire. (M.M.-P5)”; “m-am născut în 
familie de surzi așa că am limba semnelor 
ca limba maternă. Am interpretat de mica, 
așa că nu a fost greu să devin interpret. 
(D.N.- P15)”; “ I am a coda and have strong 
love of BSL language. (K.E.-P1)”; “I’m a 
CODA worked as a CSW for 14 years 
previously (E.W.-P7)”, “ chose to change 
my career from a HR Manager 5 years ago. 
My parents are deaf and I grew up using 
sign, I decided to put my skills to good use 
(L.T. – P15)” 

Tema calificări ale interpretului de limba 
semnelor abordează accesul la profesia de 

interpret din perspectivă britanică și 
românească. Din grupul interpreților 
britanici toți aveau calificări specifice 
limbii semnelor și a interpretariatului, 
astfel că 33,3% au absolvit cursuri la nivel 
licență, 40 % dintre interpreții participanți 
la studiu aveau studii la nivel de master în 
limba semnelor sau a interpretariatului, 
20% au urmat cursuri post universitare și 
6,6% încă studiau pentru a obține licența 
necesară profesării interpretariatului. 
Interpreții români aveau 33,3% cursul de 
formare ca interpret autorizat (120 de ore), 
20% cursuri de calificare organizate de 
Asociația Națională a Surzilor din 
România, 13,3% nu aveau nici un curs 
specific interpretariatului, dar aveau 
calificarea de profesor pentru surzi, 13,3% 
participaseră la cursuri organizate de 
diverse ONG-uri, 6,6% absolviseră curs 
organizat de AJOFM, 6,6% participase 60 
de ora la un curs de perfecționare, 6,6% 
absolviseră un curs la nivel de inițiere și 
perfecționare în limbaj mimico-gestual.  

Tema particularități ale interpretării în 
context educațional conține subtemele 
dificultăți întâlnite în procesul de 
interpretare și aspecte importante în 
interpretariatul educațional. Voi compila 
în următorul paragraf dificultățile 
întâmpinate de interpreții englezi:  

„Este dificil dacă nu primesc din timp 
materialele de pregătit, mai ales la nivel 
universitar (K.E.-P1)”; „lipsa unui glosar de 
termeni sau concepte de referințe pentru 
a-mi asigura înțelegerea și ortografia.(C.D. 
-P2)”; „neînțelegerea particularităților 
surzilor (L.H.-P3)”; „Dacă profesorii 
încearcă să treacă mai repede pentru a 
termina devreme sau își citesc prelegerea, 
atunci este deosebit de greu de interpretat. 
În general, nu suntem membri ai 
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personalului instituției unde lucrăm și este 
posibil să trebuiască să ne familiarizăm cu 
clădirea, personalul sau protocoalele 
existente și este posibil să nu putem avea 
continuitate în interpretare. Interpretarea 
la distanță este o nouă provocare în 
pandemie, accesarea platformelor poate fi 
dificilă și când tutorele partajează ecranul 
pot apărea confuzii (P.C.-P4)”; „Lipsa 
materialului de pregătire furnizat înainte 
de o sesiune și lipsa familiarizării cu 
numele / semnele persoanelor din cadrul 
școlii, necunoașterea jargonului specific 
(S.G. – P6)”; „Lipsa de înțelegere a rolului 
sau a modului în care tutorii pot sprijini 
elevii surzi. Lipsa de înțelegere a 
diferențelor referitoare la BSL și engleză 
(C.C.H.-P11)”; „ tutorii presupun că 
interpretul îi va prelua rolul și va educa 
elevul surd (K.M.-P12)” 

Dificultățile surprinse de interpreții români  

„Termeni care nu au corespondență în 
limba semnelor, profesorii vorbeau prea 
repede sau cu volumul vocii prea redus, 
persoanele surde utilizau limba semnelor 
din alta regiune și nu știam dacă 
corespund toate semnele, timpul de 
traducere era lung și apărea oboseala. 
(T.I.-P1)”; „Este dificil să fii și interpret și 
cadru didactic de predare în același timp. 
E greu sa dublezi comunicarea orala (in 
limba romana) concomitent cu LMG-ul, să 
suprapui cele doua limbi și să respecți 
specificul de topică sau de gramatică astfel 
încât sa nu neglijezi nevoile elevilor 
verbali, dar nici ai celor care comunică 
exclusiv în LMG. O alta dificultate o 
reprezintă timpul alocat orei didactice în 
care trebuie sa conduci o activitate 
didactică în care se cere sa respecți 
conținuturile și rigorile metodice specifice 
copiilor auzitori, dar pe care trebuie să-l 

prezinți și în LMG. Masa vocabularului în 
LMG ridică dificultăți de interpretare a 
textelor de studiat, a unor concepte, 
expresii, termeni de specialitate ce nu au 
corespondent în LMG. Lipsa manualelor 
cu conținut actualizat adresate elevilor 
deficienți de auz (T.R. – P2)”; „inexistenta 
semnelor pentru unele noțiuni abstracte, 
concepte, categorii (PCL – P3); „Cadrele 
didactice din învățământul special (pentru 
elevii cu deficiente de auz) nu cunosc LSR 
(P.C. - P8)”; „Lipsa semnelor specifice 
pentru diferite discipline-exemplu 
genetică, discipline tehnice. Dificultatea 
copiilor/elevilor de a procesa într-un timp 
scurt semne specifice unor discipline, în 
special la examene. Nivelul diferit (în 
general scăzut) de înțelegere a limbajului 
semnelor de către elevi (ALB -P13)”; 
„Tinerii aveau diferite nivele de înțelegere, 
chiar daca vorbeam cu ei in limbajul lor, 
de multe ori mesajul transmis era înțeles 
total diferit de unii dintre ei, rezultând in 
dezamăgiri si frustrări. E.Z. P14)”. 

În cadrul subtemei aspecte importante în 
interpretariatul educațional participanții 
din grupul interpreților englezi au 
menționat următoarele aspecte: „Fii 
pregătit și pro activ în a contacta colegii 
pentru a obține informațiile de care aveți 
nevoie înainte de sarcina (K.E.-P1)”; 
„Având un interpret calificat într-un cadru 
educațional (L.H.- P3)”; „Este important ca 
interpret să înțelegeți cum funcționează 
colegiile și universitățile. De asemenea, 
trebuie să fiți interesați să învățați și să vă 
bucurați de provocarea interpretării 
informațiilor complexe pe o serie de 
subiecte. Ar trebui să vă interesați de 
subiecte și să vă faceți propriile cercetări - 
chiar dacă doar vizionați documentare 
relevante, vizitați galerii, mergeți la 
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expoziții, etc. De asemenea, abilități de 
relaționare cu oamenii, astfel încât să 
puteți găsi tonul potrivit atunci când 
abordați profesorii si de asemenea, atunci 
când ajutați cursanții surzi să se integreze 
intre colegii lor (P.C. – P4)”; „ Material de 
pregătire bun sau suficient timp pentru a 
purta o conversație cu lectorul înainte de 
începerea prelegerii, pregătirea nu trebuie 
să vină întotdeauna de la lector, studentul 
uneori poate oferi informații de bază. 
Mediul fizic este important, elevul trebuie 
să poată vedea interpretul și, de preferință, 
lectorul în același timp, iar iluminarea și 
acustica sunt importante. Lucrând cu un 
profesor surd trebuie să fii la curent cu 
schimbările din politica educațională și cu 
modificările din curriculum, înțelegerea 
acronimelor și a noului jargon face ca 
interpretarea ședințelor personalului și 
instruirea să fie mult mai eficiente. 
Cunoașterea domeniului, cunoașterea 
grupei de vârstă, așteptări cunoscute, 
acces la materialele de pregătire. Dacă este 
angajat pe termen lung, atunci abilitatea 
de a crea un fel de relație cu profesorii / 
tutorii și colegii de clasă ai elevilor surzi - 
cu o înțelegere a rolului unui interpret 
(S.G. -P6)”; „ lucrul alături de profesor 
pentru a furniza informații într-un mod 
care este cultural și lingvistic adecvat 
pentru elev (D.P.- P8)”; „Răbdare, 
claritate, relații bune de lucru cu 
personalul, înțelegerea modului în care va 
merge totul (C.C.- P10)”;” Acces egal mai 
presus de toate Diferențierea pentru 
cursanții vizuali, conștientizarea 
particularităților persoanelor surde (K.M.- 
P12)”; „Sprijin pentru a fi independent și 
pentru a putea face ce curs vor să facă 
(L.W.D. - P14)” 

În cadrul subtemei aspecte importante în 
interpretariatul educațional participanții 
români au precizat următoarele: 
“Esențiale sunt aspecte legate de vocabular 
de semne complex și clar, lucru în echipă, 
performanțe mari la examene (T.I.-P1)”; 
„Adaptarea materialului didactic la 
specificul elevilor cu deficiențe auditive, 
reprezintă cea mai mare provocare, în 
condițiile în care programa școlară nu face 
distincție între cerințele adresate elevilor 
tipici( auzitori) și cerințele elevilor cu 
deficiențe auditive. (T.R.–P2)”; „O bună 
cunoaștere a limbii române pentru a 
explica noțiunile care nu au corespondent 
în LSR -abilitatea interpretului de a realiza 
propoziții scurte, clare, respectând topica 
LSR dar și rigoarea științifică CLP-P3)”; 
„Este nevoie de cadre didactice care 
cunosc LMG și au o calificare pentru 
acesta (P.C..-P8)”; „Să existe manuale, 
lecții video interpretate în LSR, dicționare 
LSR (S.F.-P10)”; „Să ai cunoștințe în 
domeniul educațional în care interpretezi, 
durta (C.I. -P11)”; „Răbdare! Repetiție! 
Asigurarea înțelegerii de către copii/elevi. 
Adaptarea vitezei și modalității de 
interpretare la posibilitățile pe percepție, 
reprezentare și înțelegere a elevilor în 
condiții de examen. Asimilarea de către 
copii a unui limbaj gestual ”academic”, 
adică a semnelor specifice fiecărei 
discipline de studiu-copiii se limitează în 
învățarea la limbajul conversațional uzual. 
(ALB -P13)”; „Cunoașterea culturii 
persoanelor cu deficiențe de auz. De multe 
ori nivelul educațional poate fi diferit, în 
dependență de contextul din care provine, 
cunoașterea limbajului (interpretarea lui 
dar și ‘citirea’), trebuie să iubești aceasta 
categorie de persoane, răbdarea - una 
dintre cele mai importante valori (E.Z. -
P14)”; „Cunoașterea elevilor și a 
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particularităților lor, relație bună cu 
profesorul, vocabular dezvoltat (D.N. -
P15)”. 

Tema dezvoltare profesională continuă 
cuprinde o analiză comparativă a 
interpreților educaționali de limba a 
semnelor românești și interpreții de limba 
a semnelor britanice având ca subteme 
supravegherile frecvente, abilitățile 
organizaționale, cursurile de interpretare 
și codul etic. Ne-a interesat să descoperim 
dacă ambele grupuri au domenii 
comparabile echivalente. Dezvoltarea 
profesională continuă (CPD) include 
programe cu obiective specifice ale 
învățării care implică profesioniștii în 
dezvoltarea, îmbunătățirea și realizarea 
abilităților la un nivel superior. CPD 
implică orice training relevant, cursuri, 
ateliere, întâlniri profesionale sau 
academice, conferințe care îi încurajează 
pe profesioniști să pună în aplicare practici 
bune (CPD, 2020). Interpreții pot primi 
puncte suplimentare de CPD prin revizuiri 
și analize pentru pregătirea unor sarcini. 

Analiza rezultatelor demonstrează că 
interpreților BSL li se oferă sesiuni 
frecvente de CPD și un minim de 24 de 
puncte CPD trebuie completate anual 
pentru a-și menține poziția în registrul 
interpreților. În schimb, interpreții LSR au 
declarat că nu trebuie să finalizeze nici o 
sesiune de CPD din pentru că nu le este 
solicitat de nici o agenție de interpreți 
(care este inexistentă) sau de nici o 
autoritate din România. 

În ceea ce privește codul etic, 
profesioniștii sunt responsabili să adere la 
codul etic, să acționeze și să se comporte 
profesional, să respecte valorile și 
principiile profesiei. Kwintessential (2017) 
afirmă că responsabilitatea sau obligația 

interpreților BSL este de a adera la codul 
de etică și de a se comporta urmând 
maximele descrise, care sunt împărțite în 
șase categorii de comportament ce reflectă 
fiecare un principiu imperativ legat de 
practica profesională ca interpret. 

Principiile din ambele țări sunt similare 
după cum urmează: 

− Să nu faceți rău - nici un surd utilizator 
de BSL/LSR și nici o altă parte implicată 
nu ar trebui să fie vreodată afectați 
negativ de comportamentul unui 
interpret. 

− Fiți sinceri - interpreții trebuie să 
transmită cu precizie informațiile de la 
ambele părți și să nu înfrumusețeze sau 
să omită niciodată elementele vitale ale 
discursurilor. 

− Păstrați-vă cuvântul - Menținerea 
confidențialității a informațiilor, 
respectarea actului privind protecția 
datelor și angajamentul; interpreții 
care au acceptat sarcini ar trebui să 
evite anularea cu orice preț, cu excepția 
cazului în care sunt absolut obiective. 

−  Acționați corect - interpreții trebuie să 
reflecte asupra imparțialității complete 
și să nu aibă părtinire în practica lor; 
acest lucru asigură că dialogul pe care îl 
interpretează rămâne cât mai aproape 
de adevăr. 

−  Respectați alegerile personale făcute 
de alții - interpreții nu ar trebui să fie 
influențați de propriile valori și 
credințe personale; ei trebuie să 
respecte faptul că toți oamenii sunt 
diferiți și că valorile și alegerile lor nu 
sunt supuse discuției. 

−  Străduiți-vă să faceți bine - Interpreții 
trebuie să evite aducerea profesiei în 
discreditare comportându-se în mod 
nefavorabil (WASLI, 2017). 
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Interpreții de BSL sunt înregistrați în 
Registrele naționale ale profesioniștilor în 
comunicare care lucrează cu persoanele 
surde și cu surdocecitate (NRCPD) unde 
există un cod etic și evenimente de CPD 
(NRCPD, 2020). Interpreților BSL li se 
solicită să respecte Codul etic al NRCPD 
înainte de a începe orice serviciu cu 
persoanele surde și primesc “Noul manual 
de CPD” (NRCPD, 2020) care solicită 
implicarea lor în trei sau patru sesiuni de 
CPD pe an. În contrast, conform 
comentariilor interpreților de LSR, 
acestora nu li se oferă sesiuni de CPD și 
mai puțini interpreți respectă codul de 
etică scris de Asociația Națională și 
Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-
Gestual (Ailg, 2016). 

În plus, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopții (ANDPCA, 2020), care 
este o autoritate guvernamentală din 
România, a stabilit norme deontologice 
pentru ca interpreții LSR să își 
îndeplinească obligațiile de a-și gestiona 
codul de etică și sugerează că interpreții 
sunt responsabili să se asigure că 
acționează în consecință.  

Unul dintre interpreții de LSR a dezvăluit 
că nu era conștient de existența codului 
etic, deși și-a finalizat cursul de 
interpretare. Barbu (2010, p.261) explică 
faptul că e de așteptat ca interpreții să 
respecte codul etic, cu toate acestea, codul 
etic nu a fost menționat sau inclus pe site-
ul Asociației Naționale a Surzilor din 
România sau al altor autorități 
responsabile din România. Se crede că 
autorul definește contextul interpreților 
pentru a recunoaște interpreții și 
așteptările persoanelor surde. Pochhkaer 
(2016) ii încurajează pe interpreții de 

bună-credință să se angajeze în profesia 
lor, asigurându-se că reglementările și 
standardele de control al calității sunt 
prioritare pentru a-și ridica standardele de 
conduită profesională și etică. Autorul 
definește Codul deontologic ca un 
„omolog integral al profesiilor de 
interpretare” și justifică faptul că motivul 
pentru care interpreții care lucrează cu 
copii și adulți surzi, indiferent dacă sunt 
vulnerabili, este de a respecta 
comportamentul lor pentru protecția 
surzilor și interpreților. Se pare că există 
unele discrepanțe cu privire la faptul că 
interpreții LSR respectă codul etic furnizat 
de autoritatea națională. 

În ceea ce privește supravegherea, toți 
interpreții BSL și LSR cuprinși în studiu nu 
sunt supravegheați de agențiile sau 
organizațiile lor, deoarece sunt interpreți 
complet calificați. În general, interpreților 
stagiari (TSLI) din Regatul Unit li se cere 
să fie supuși supervizorilor calificați 
pentru feedback constructiv legat de 
practica lor de interpretare (Remark, 
2019).  

Pentru a rezuma, este vital ca interpretul 
să continue să aplice bune practici după 
instruirea lor; trebuie realizate 
workshopuri, supravegheri frecvente, 
sesiuni de CPD etc. Aceasta este pentru a 
se asigura că interpreții și profesorii / 
lectorii, inclusiv studenții surzi, pot evalua 
orice problemă de limbă sau de traducere 
care ar fi apărut în sesiune și să identifice 
orice îmbunătățiri care trebuie făcute 
înainte de sesiunea consecutivă (Gutman, 
2002). 

 În general, impactul unui interpret într-
un cadru educațional este vital, deoarece 
face posibilă comunicarea între elevii / 
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studenții surzi, profesori, tutori, profesori 
și alți profesioniști. 

Concluzie 
Datele studiului de față care a analizat 
interpretarea educațională în limba 
semnelor din perspectivă pragmatică au 
reprezentat o îmbinare de perspective, 
valori și înțelesuri personale, cu alte 
cuvinte, teorii implicite ale participanților 
privind interpretarea. Integrarea lor a 
permis conturarea unui profil al 
interpretului educațional care furnizează 
un cadru explicativ pentru aspectele 
pragmatice implicate în interpretare. 
Acest cadru explicativ este alcătuit din 
temele analizate și subliniază diversele 
fațete emergente ale interpretării pentru 
copiii și adulții cu dizabilități auditive.  
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