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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN MEDIUL SPECIAL ȘI 

INCLUSIV PENTRU PERSOANE CU DEFICIENȚE DE VEDERE: DE LA 

BRAILLE LA TEHNOLOGII DE ACCES  

 
Marian PĂDURE 

 
Un mediu educaţional non-discriminativ trebuie să ţină cont de particularităţile fiecărui 

elev, indiferent dacă prezintă o deficienţă vizuală sau de altă natură. Altfel spus, acest 

mediu trebuie să fie adaptat la nevoile şi posibilităţile elevului cu deficienţe, fie că acesta se 

găseşte într-un mediu inclusiv sau mediu specific nevoilor sale. Design-ul Universal pentru 

Învăţare promovează utilizarea tehnologiilor computerizate, pentru a crea un mediu 

educaţional care să le permită tuturor elevilor să atingă succesul, cu o utilizare minimă a 

tehnologiilor asistive. La baza UDL, stau principiile Design-ului Universal, principii ce 

extrapolează design-ul universal în două direcţii principale: aplică ideea unui curriculum 

educaţional flexibil sporind utilitatea design-ului universal, nu doar prin îmbunătăţirea 

accesului la informaţie în cadrul clasei, ci şi prin facilitarea accesului la învăţare. Este de 

domeniul evidenţei astăzi, că atât în şcoala specială, dar şi în mediile incluzive limbajul 

Braille ocupă roluri similare sistemelor inteligente, deoarece astăzi ele sunt combinate. 

Mobilitatea şi accesul facil la informaţie sunt pilonii unui mediu educaţional modern. 

 
deficienţe de vedere, tehnologii de acces, design-ul universal pentru învăţare, învăţământ special, învăţământ 

inclusiv 

 

Introducere 

 

Accesul la mediu, la informaţie şi la viaţa 

cotidiană pentru persoanele cu diferite dizabilităţi a 

fost un subiect greu abordabil în trecut, dar în zilele 

noastre acţiunile sociale şi dezvoltările tehnologice 

sunt din ce în ce mai îndrăzneţe. Dacă în trecut, la 

evrei, greci şi chinezi, se utiliza pentru orientarea 

unui nevăzător, cu rol de „baston”, un băţ din trestie 

de zahăr, iar ulterior confecţionat din bambus, 

(James şi Thorpe, 1994; Neustadt-Noy şi LaGrow, 

1997; citaţi de Kelly şi Smith, 2011), astăzi putem 

să vorbim de bastoane cu ultra-sunete sau sisteme 

de navigare prin satelit utilizând un telefon 

inteligent. Parcursul de la improvizaţii pentru un 

grup restrâns de persoane, la abordări pentru grupuri 

largi de utilizatori cu deficienţe de vedere prin 

utilizarea tehnologiile de acces, a condus la 

egalizarea şanselor și oferirea de noi oportunităţi de 

dezvoltare (Michaels şi McDermott, 2003; citaţi de 

Kelly şi Smith, 2011).  

Termenul de tehnologie de acces a fost utilizat 

pentru prima dată în Legea Învăţământului pentru 

persoane cu dizabilităţi din SUA în 1990 (IDEA, 

1990), care s-a bazat pe definiţia din 1988 din 

Legea pentru persoanele cu dizabilităţi (după 

Kamai-Hannan, Hove, Herrera şi Erin, 2012). 

Astăzi, este general acceptabil că Termenul de 

tehnologii de acces se referă la serviciile şi 

echipamentele, modificate sau utilizate ca atare, de 

către persoanele cu deficienţe, pentru a compensa 

limitele impuse de dizabilitate şi pentru a menţine 

sau îmbunătăţi performanţele în învăţare, 

comunicare, independenţă, mobilitate şi de a avea 

un control mai mare asupra mediului (Assistive 

Technology Act, 1994, 1998, 2004).  

Accesul la informaţie, principala facilitate oferită 

de tehnologiile de acces şi prezentată pe larg în 

foarte multe studii la nivel naţional, dar şi 

internaţional (Kapperman şi Sticken, 2000; 

Scadden, 2000), reprezintă unul din factorii 

principali pentru succesul în educaţia, viaţa şi 

ocuparea unui loc de muncă pentru o persoană cu 

deficienţe de vedere.  

Apariţia alfabetului Braille în secolul XIX, a 

deschis unui număr restrâns de nevăzători o cale 

spre un nivel de educaţie înalt, le-a permis accesul 

la ştiinţă, la lectură. Aşadar printre cele mai uzuale 

şi răspândite mecanisme de acces la informaţie 

pentru nevăzători au fost plăcuţa şi punctatorul. 

Apariţia maşinilor de scris în secolul al XX-lea a 

condus la creşterea volumului de materiale tipărite 

în Braille, datorată vitezei de imprimare pe care o 

permiteau aceste maşini. Dacă până la începutul lui 

1900 citirea textelor scrise în Braille era singura 

modalitate de acces la lectură, apariţia înregistrărilor 

audio, prin radio sau înregistrări pe diferite 

suporturi, a continuat tendinţa ascendentă în ceea ce 
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privește facilitarea accesului la informaţie, atât 

pentru publicul larg, dar și pentru nevăzători şi alte 

categorii de persoane cu dizabilităţi. O nouă etapă a 

accesibilizării informaţionale pentru persoanele cu 

deficienţe de vedere, este dată de apariţia pe piaţă în 

anii ’60 a computerelor personale, care marchează o 

nouă etapă revoluţionară, dar și o altă abordare 

pentru toţi utilizatorii, indiferent de statut social, 

cultură sau dizabilitate (după Kapperman şi Sticken, 

2000).  

Apariţia imprimantelor Braille, cititoarelor de 

ecran, televiziunii cu circuit închis, scanerelor, 

aplicaţiilor de recunoaştere a textului, a mediilor de 

stocare statistice şi portabile, precum şi dezvoltarea 

aplicaţiilor hardware şi software, în opinia lui Kelly 

şi Smith (2011) au permis formarea unui ambient 

tehnologic adecvat nevoilor de acces pentru 

utilizatorul cu deficienţă de vedere.   

Dezvoltările din sfera tehnologică au determinat 

adaptări la nivelul procesului educaţional, având ca 

rezultat elaborarea de noi asumpţii în ceea ce 

privește procesul instructiv-educativ, conceput 

direct sau indirect pentru educaţia persoanelor cu 

dizabilităţi. Apariţia de noi programe de formare 

profesională, de noi modalităţi de facilitare a 

accesului tinerilor cu dizabilităţi la învăţământul 

profesional, dar și superior, a permis formarea de 

competenţe și abilităţi în domenii care reprezentau 

domenii inaccesibile pentru persoanele cu 

dizabilităţi.  

La nivel european, pe parcusul ultimelor trei 

decenii, au existat o serie de iniţiative europene care 

au avut ca scop sensibilizarea cu privire la 

problemele și beneficiile sistemelor ca răspuns la 

nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativele 

europene au condus spre un concept bine definit şi 

anume design-ul pentru toţi (Design for All – DfA) 

(după Whitneya şi colab, 2011). Domeniile care au 

contribuit la formarea design-ului pentru toţi a 

cuprins informaţii şi analize din trei mari direcţii (a) 

suport şi tehnologii de acces (AT), bazat pe 

cunoştinţe din domeniul persoanelor cu dizabilităţi, 

(b) design-ul produsului (PD) cu accent pe inovaţie 

şi (c) interacţiunea omului cu calculatorul (Human 

Computer Interaction HCI). Toate aceste date au 

fost analizate şi combinate în contextul dezvoltării 

rapide la nivel tehnologic, coroborat cu formarea 

educaţională. Astfel, primul curs de interacţiune 

om-calculator, la nivel european, a fost semnalat în 

Grecia în 1993, ce a fost demarat cu doi ani înainte 

de Microsoft. În ceea ce priveşte ghidurile de 

accesibilitate pentru conţinutul online (Web Content 

- WCAG 1.0), au fost publicate în 1999 și revizuite 

(WCAG 2.0) în 2008. Modificările rapide survenite 

la nivel informaţional au condus la modificarea 

stilului de căutare informaţională şi comunicare pe 

care utilizatorii l-au abordat. Astfel apariţia Google, 

Wikipedia şi Facebook a condus la modificări 

importante în ceea ce priveşte accesul la informaţie 

şi comunicare, iar apariţia telefoanelor smart-phone 

a schimbat modul în care indivizii umani comunică. 

Lansarea primul iPhone în 2007, a adus alte 

modificări de design a interfeţei cu utilizatorul și 

astfel expectanţele utilizatorului s-au schimbat, 

conducând accesul la informaţie spre un alt nivel 

(după Whitneya şi colab, 2011). 

 

Modele ale unui design universal 

 

Design-ul universal (UD - Univeresal Design) 

constă oferirea unor recomandării în ceea ce 

privește crearea de produse şi medii care pot fi 

utilizate de către toate persoanele, în cea mai mare 

măsură posibilă, fără a avea nevoie de adaptări sau 

un design special (Mace, 1997).  

Cele şapte principii ale Design-ului Universal, 

elaborate în cadrul Centrului pentru Design 

Universal în anul 1997, sunt următoarele (după 

C.U.D., 1997): 

1. utilizare echitabilă – design-ul este folositor 

unor persoane cu diferite abilităţi; 

2. flexibilitate în utilizare – design-ul vine în 

întâmpinarea unei game variate de preferinţe 

şi abilităţi individuale; 

3. simplu şi intuitiv - modul de utilizare a 

design-ului este uşor de înţeles, independent 

de experienţa utilizatorului, cunoştinţe, 

abilităţi lingvistice sau nivelul de 

concentrare a atenţiei; 

4. informaţie perceptibilă – design-ul comunică 

utilizatorului informaţia necesară, indiferent 

de condiţiile de mediu sau abilităţile 

senzoriale ale utilizatorului; 

5. toleranţă la erori – design-ul minimizează 

riscul producerii erorilor şi a consecinţelor 

neplăcute care se produc accidental sau 

neintenţionat; 
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6. efort fizic scăzut – design-ul poate fi utilizat 

eficient şi confortabil şi cu un minimum de 

efort; 

7. mărime şi spaţiu pentru a fi abordat şi 

utilizat - mărime şi spaţiu adecvat pentru a fi 

abordat, manipulat şi folosit indiferent de 

mărimea, poziţia sau gradul de mobilitate al 

utilizatorului. 

Pe baza principiilor UD au fost elaborate 

principiile unui model universal al învăţării (UDL - 

Universal Design Learning) care oferă informaţii 

pentru procesul educaţional, nu doar pentru 

persoanele cu diferite dizabilităţi, şi reprezintă o 

alternativă pentru toţi elevii (Firchow, 2002). 

Finalitatea actului educaţional de predare-învăţare 

constă în însuşirea de către elevi de cunoştinţe şi 

abilităţi. Materialele didactice tradiţionale nu sunt 

accesibile tuturor elevilor şi astfel trebuie create 

adaptări speciale pentru fiecare elev, mai ales în 

cazul elevilor cu diferite deficienţe. Adaptarea 

materialelor educaţionale la nevoile fiecărui elev 

necesită efort şi costuri ridicate, din partea cadrului 

didactic, al şcolii sau al familiei.  

Cele trei principii ale UDL constau în modalităţii 

multiple şi flexibile, de (Rose şi Mayer, 2002):  

1) prezentare a materialului de învăţat;  

2) exprimare;  

3) angajare în învăţare.   

În tabelul 1 prezentăm un ghid de implementare 

a celor trei principii ale UDL. 

 
Tabel 1. Ghid de implementare a principiilor UDL (după CAST, 2008) 

Reprezentarea 

Utilizaţi metode multiple ale 

reprezentării 

Exprimarea 

Utilizaţi metode multiple  

de acţiune şi exprimare 

Angajamentul 

Utilizaţi metode multiple de 

angajament 

1. Oferiţi opţiuni pentru percepţie 

 opţiuni care îmbunătăţesc / 

personalizează afişarea 

informaţiilor; 

 opţiuni care oferă alternative 

pentru informaţia auditivă; 

 opţiuni care oferă alternative 

pentru informaţia vizuală. 

 

2. Oferiţi opţiuni pentru limbaj şi 

simboluri 

 opţiuni care definesc vocabularul 

şi simbolurile; 

 opţiuni care clarifică sintaxa şi 

structura; 

 opţiuni pentru decodarea textelor 

sau a notaţiilor matematice; 

 opţiuni care promovează 

înţelegerea 

translingvistică/transculturală; 

 opţiuni care ilustrează prin 

modalităţi non-lingvistice 

conceptele cheie. 

 

3. Oferiţi opţiuni pentru înţelegere 

 opţiuni care oferă sau activează 

cunoştinţe de bază; 

 opţiuni care scot în evidenţă 

trasături cheie, idei importante 

sau relaţii; 

 opţiuni care ghidează procesarea 

informaţiilor; 

 opţiuni care sprijină memoria şi 

transferul informaţiei. 

4. Oferiţi opţiuni pentru acţiunea 

fizică 

 opţiuni în modul de răspuns fizic; 

 opţiuni în mijloacele de navigare; 

 opţiuni pentru accesarea unor 

instrumente sau tehnologii 

asistive. 

 

5. Oferiţi opţiuni pentru abilităţile de 

exprimare şi fluenţă 

 opţiuni în cadrul media, pentru 

comunicare; 

 opţiuni în instrumente, pentru 

compunerea şi rezolvarea de 

probleme; 

 opţiuni în scheme, pentru 

practică şi performanţă. 

 

6. Oferiţi opţiuni pentru funcţiile 

executive 

 opţiuni care ghidează stabilirea 

eficientă a scopurilor; 

 opţiuni care susţin planificarea şi 

dezvoltarea de strategii; 

 opţiuni care facilitează 

managementul informaţiilor şi al 

resurselor; 

 opţiuni care îmbunătăţesc 

capacitatea de a monitoriza 

progresul. 

7. Oferiţi opţiuni pentru creşterea 

interesului 

 opţiuni care cresc frecvenţa 

alegerilor individuale şi 

autonomia; 

 opţiuni care îmbunătăţesc 

relevanţa, valoarea şi 

autenticitatea; 

 opţiuni care reduc sursele de 

distragere a atenţiei. 

 

8. Oferiţi opţiuni în vederea susţinerii 

efortului şi a persistenţei 

 opţiuni care scot în evidenţă 

scopurile şi obiectivele; 

 opţiuni care variază nivelele de 

provocare şi susţinere; 

 opţiuni care permit colaborarea şi 

comunicarea; 

 opţiuni care cresc feed-back-ul 

orientat spre performanţă. 

 

9. Oferiţi opţiuni pentru auto-reglare 

 opţiuni care să ghideze stabilirea 

proprie a scopurilor şi a 

aşteptărilor; 

 opţiuni care să suporte 

mecanismele şi strategiile  de 

coping; 

 opţiuni care să ajute la 

dezvoltarea auto-evaluării şi a 

auto-reflecţiei. 



Instruirea Asistată de Calculator în mediul special și inclusiv pentru persoane cu deficiențe de vedere: 

de la Braille la tehnologii de acces  

Marian PĂDURE 

 

4 

 
Primul principiu oferă recomandări cadrelor 

didactice în ceea ce priveşte prezentarea alternativă, 

utilizând mai multe metode, medii sau materiale, a 

aceloraşi concepte. Utilizarea unei descrieri verbale, 

a unei hărţi, reprezentarea tactilă a respectivei hărţi 

sau existenţa descrierii hărţii în format electronic şi 

lecturat apoi cu ajutorul unui cititor de ecran 

facilitează deopotrivă accesul la materialul de 

învăţat pentru majoritatea elevilor.  

Modalităţile în care elevii pot participa în sarcină 

sau prin care îşi pot expune rezultatele activităţii lor 

sunt descrise în cadrul principiului al doilea. 

Firchow (2002) consideră că prin oferirea de 

posibilităţi multiple pe care elevul le are la 

dispoziţie pentru a opera în sarcina dată şi de a 

prezenta rezultatele acesteia, cadrul didactic pune în 

valoare punctele tari ele elevilor. 

Cel de-al treilea principiu al UDL permite 

flexibilitate în modul în care elevii pot interacţiona 

cu materialul. Totodată, cadrul didactic are 

posibilitatea să construiască sarcini pe diferite 

nivele de dificultate, oferind posibilitatea fiecărui 

elev de a atinge obiectivele prestabilite în planul 

individualizat. 

Adaptarea materialelor educaţionale, ţinând cont 

de cele trei principii, se axează foarte mult pe 

prezenţa tuturor informaţiilor în format electronic. 

Formatul electronic permite o adaptabilitate la 

majoritatea categoriilor de persoane cu deficienţe. 

Astfel, aceeaşi informaţie în format electronic îi 

poate fi accesibilă atât unui elev cu deficienţe 

vizuale, lecturat cu un cititor de ecran sau listat în 

format mărit/Braille, cât şi unui elev cu dificultăţi 

de citire, care, prin utilizarea unui soft special, poate 

fi ajutat să citească într-un ritm normal facilitându-i-

se astfel înţelegerea materialului. Pentru a nu plictisi 

elevii cu un text, pe ecranul computerului acestuia i 

se pot aplica diverse efecte, imagini sau sunete, care 

să-l motiveze pe elev în rezolvarea sarcinii.  

Principiile prezentate mai sus pot fi 

implementate în orice clasă, chiar dacă sunt utilizate 

materiale clasice în procesul instructiv-educativ sau 

tehnologii moderne. Adaptările sunt făcute pentru a-

l menţine pe elev atent la materialul de învăţat, 

oferindu-i elevului diverse posibilităţi (după 

Firchow, 2002):  

 dacă manualele tradiţionale îi distrag atenţia 

elevului, se poate purta o discuţie cu acesta 

pe baza unui documentar video, a unor 

casete audio sau unor programe 

computerizate care acoperă aceeaşi temă;  

 în cazul în care elevul are dificultăţi în 

realizarea temei, profesorul poate recurge la 

modalităţi prin care elevul îşi poate 

demonstra cunoştinţele învăţate – expunere 

orală, expunere pe bază de imagini etc.;   

 dacă elevul nu este atras de subiect şi nu 

prezintă interes pentru acesta, cadrul didactic 

trebuie să încerce să îl relaţioneze cu ceva 

care îl pasionează sau îl interesează în mod 

deosebit.  

 

Dezvoltarea tehnologilor destinate 

persoanelor cu deficienţe de vedere 
 

După cum am arătat anterior, utilizarea 

tehnologiilor de acces a condus la sporirea calităţii 

vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Suportul oferit de 

acestea a condus la satisfacerea nevoilor 

educaţionale, sociale, personale şi psihologice ale 

persoanei cu deficienţe de vedere, prin oferirea de 

mijloace alternative de comunicare, informare, 

relaţionare, raportate la egalizarea şanselor de 

incluziune, prin reducerea decalajelor survenite în 

procesul informaţional. 

Condiţiile de acces la informaţie a sporit nivelul 

de motivare şi a condus la un grad ridicat de acces 

la învăţământul superior al tinerilor cu dizabilităţi 

de vedere.   

Orice echipament din sfera celor electronice sau 

non-electronice, poate fi inclus în categoria 

tehnologiilor de acces pentru persoanele cu 

deficienţă de vedere, dacă acesta îndeplineşte câteva 

condiţii:  

 facilitează persoanei cu deficienţă de vedere 

accesul la informaţia la care anterior nu avea 

acces independent;  

 permite formarea de noi abilităţi de natură să 

îi faciliteze integrarea socială şi profesională; 

 permite efectuarea de sarcini, relativ 

independent şi într-un ritm asemănător cu al 

unei persoane fără deficienţe; 

 oferă suport în activităţile educaţionale şi în 

interacţiunile sociale. 

Prezentăm în continuare, pentru exemplificare, o 

parte din aplicaţiile și echipamentele destinate 

accesului la informaţie pentru persoanele cu 

deficienţe de vedere. 
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cititor de ecran (screen reader) 1 

 redă vocal 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; 

 permite citirea continuă a unui document sau a 

meniurilor din cadrul aplicaţiilor soft, 

ferestrelor de dialog, mesajelor de sistem; 

 utilizatorul nu se foloseşte de mouse, ci numai 

de tastatură, prin intermediul căreia poate 

executa majoritatea sarcinilor care sunt 

efectuate în mod obişnuit cu mouse-ul. 

  

 
magnificator de ecran (screen larger)2 

 poate mări informaţia afişată pe ecranul 

computerului, de până 32 de ori pe întreg 

ecranul sau pe jumătate de ecran, pe o linie sau 

utilizarea ca o lupă ce se deplasează pe tot 

ecranul; 

 permite schimbarea contrastului în funcție de 

specificul deficienței de vedere și totodată oferă 

posibilitatea schimbării cursorului pentru a fi 

mai uşor identificat;  

 uneori se instalează pe calculator împreună și cu 

un cititor de ecran. 

  

                                                 
1 Imagine preluată de pe sit-ul Freedom Scientific - 
www.freedomscientific.com 
2 Imagine preluată de pe sit-ul Aisquared – www.aisquared.com 

 
televizor cu circuit închis CCTV3 

 echipament de mărit care nu necesită soft sau 

aplicații specializate, uneori pof fi conectate și 

la un PC; 

 imaginea este preluată de o cameră video și este 

afișată pe ecran, oferind posibilitatea de 

schimbare a contrastului, de a mări și ajusta 

intensitatea luminoasă în funcție de nevoie. 

  

 
sistemul portabil de mărire  

a textului şi imaginii 4 

 funcționează pe același principiu ca și CCTV-

ul, în schimb acesta este portabil, poate fi 

conectat la un televizor; 

 mărește informația până la 32x, contrastul 

imaginilor poate fi ajustat în funcție de 

caracteristicile deficienței vizuale; 

 oferă posibilitatea de a salva imaginea sursă sub 

formă de poză mărită, pentru a fi utilizată 

ulterior.  

 
tasatură adaptată5 

 tastele cu vizibilitate sporită; 

 literele sunt galbene pe fond negru sau albe pe 

font negru, deci mai uşor de localizat.  

  

                                                 
3 Idem 1 
4 Idem 2 
5 Imagine preluată de pe sit-ul Logic Keyboard - 
www.logickeyboard.com 
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imprimantă Braille6 

 permite tipărirea, textelor şi graficelor simple, 

din format electronic în format Braille. 

  

 
imprimanta Braille și format normal7 

 permite tipărirea, textelor şi graficelor simple, 

din format electronic în format obișnuit, iar 

contururile sunt realizate în format Braille. 

  

 
agende portabile8 

 echipamente portabile care au o tastatură Braille 

– aşezate ca la maşina de scris Braille; 

 permite utilizatorului nevăzător, printr-un 

sintetizator încorporat, să ia notiţe, să-şi creeze 

o agendă etc. 

  

 
afişajul Braille9 

 facilitează utilizatorului citirea sub formă 

Braille a informaţiilor afişate pe ecranul 

computer-ului, pe un singur rând sau mai multe; 

 este uşor de utilizat, nu necesită cunoştinţe, 

abilităţi lingvistice sau experienţă. 

                                                 
6 Imagine preluată de pe sit-ul Index Braille - www.indexbraille.com 
7 Imagine preluată de pe sit-ul ViewPlus Technologies - 
www.viewplus.eu 
8 Imagine preluată cu acord de pe sit-ul BAUM Engineering România – 
www.baum.ro 
9 Idem 5 

  

 
recunoaşterea optică a caracterelor OCR 

 prin procesul de digitizare a unei pagini tipărite 

sau a unei cărţi, aplicaţia de OCR permite 

analiza imaginii generând un fişier text, care va 

cuprinde toate elementele text din pagina 

scanată, ulterior putând fi listată în format 

Braille, mărit sau lecturat cu un cititor de ecran. 

  

 
text to speech (TTS) 

 astfel de aplicaţii permit transformarea textelor 

electronice în format audio (fişiere mp3 sau 

cărţi structurate), folosind un sistem de 

transformare a textului în vorbire. 

  

 
aparat de sunet pentru grafica în relief10 

 oferă posibilitatea de a crea diagrame audio, 

funcţii sau hărţi folosind un program de desenat 

şi o tastatură specială; 

 pentru crearea imaginilor tactile este nevoie de 

o imprimată Braille. 

  

 
aparat de multiplicat pagini Braille11 

 fotocopiază pe hârtie specială "Brailon" 

grafică convexă, hărţi, texte scrise în Braille.  

                                                 
10 idem 7 
11 Imagine preluată de pe sit-ul American Thermoform Corporation – 
www.americanthermoform.com 
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aparat de reprodus imagini tactile12 

 oferă posibilitatea de a transforma 

diagramele desenate în imagini tactile ce pot 

fi explorate tactil-kinestezic de persoanele 

nevăzătoare; 

 imaginea creată pe PC este imprimată 

folosind o imprimantă laser pe o hărtie 

specială, ce este trecută ulterior prin 

încălzitor, care încălzeşte hârtia specială în 

mod controlat, astfel încât micro-capsulele 

cu alcool expandează doar în zona în care pe 

suprafaţă există un desen de culoare neagră. 

  

 
digitizare şi redare vocală a textelor tipărite13 

 prin simpla apăsare a unui buton, utilizatorului 

îi este redată pagina aşezată pe geamul 

aparatului; 

 principiul pe care funcţionează acest aparat: are 

integrat un scaner, o aplicaţie de OCR şi un 

TTS.    

  

 
standardul Daisy14 

 permite lectorului să navigheze cu uşurinţă prin 

structura unui cărţi, din cuprins, la un anumit 

capitol, dintr-un capitol în altul, de la un 

paragraf la altul, se poate relua o frază 

anterioară, se poate trece peste notele de subsol 

sau se poate poziţiona direct la pagina care îi 

interesează; 

 oferă facilitatea de căutare şi de sincronizare a 

textului tipărit cu cel vorbit. 

                                                 
12 Idem 8 
13 Idem 10 
14 Imagine preluată de pe sit-ul Fundația Cartea Călătoare – 
www.cartidaisy.ro 

  

 
recunoașterea culorilor/banilor - redare vocală15 

 se plasează cu ușurință pe obiecte sau suprafețe 

și redă vocal culoarea respectivă. 

  

 
aplicații pe dispozitive portabile inteligente cu 

ecran senzitiv16 

 iOS oferă suport pentru (a) nevăzători prin 

utilizarea aplicației VoiceOver; (b) pentru 

persoanele cu vedere slabă prin utilizarea 

Zoom-ului dar și prin ajustarea culorilor și 

dimensiunilor fonturilor afișate pe ecran; (c) 

pentru persoanele cu deficiențe de auz și (d) 

pentru utilizatorii cu dizabilități motorii. Prin 

gradul sporit de accesibilitate, utilizatorii cu 

dizabilități au acces la e-mail, navigare internet, 

mesagerie și telefonie online, citirea de mesaje 

și texte lungi, redare audio, utilizarea de fișiere 

prin Cloud etc. Totodată prin aplicație de 

VoiceOver utilizatorii primesc asistență în 

momentul realizării unei fotografii, în 

identificarea fețelor umane, dar și sistemul de 

navigare prin folosirea hărților și aplicațiilor 

suplimentare. 

 Color ID – utilizând camera foto a 

dispozitivului, acestă aplicație permite 

identificarea culorilor de pe haine, ambalaje sau 

suprafețe; în momentul stabilirii culorii 

obiectului vizualizat, culoarea este redată vocal. 

 Light detector – oferă utilizatorului nevăzător 

posibilitatea de a indentifica sursele de lumină 

în vederea întreruperii lor în momentul părăsirii 

unei încăperi. 

                                                 
15 Imagine preluată cu acord de pe sit-ul Altix Vision – 
www.sklep.altix.pl 
16 Imagine preluată de pe sit-ul Apple – www.apple.com 
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 Dragon Dictation – cu această aplicație 

utilizatorul nevăzător, cu vedere slabă, cu 

dizabilități motorii poate dicta un mesaj audio, 

acesta este convertit în informație text, care 

ulterior poate fi trimisă unui destinar prin e-

mail, mesaj scurt sau încărcat pe site-uri de 

socializare.  

 Alarmed~Reminders – un instrumnet util 

pentru organizarea timpului în cazul 

persoanelor cu vedere slabă și dificultăți de 

învățare. 

 Feeddler RSS Reader – navigarea pe o pagină 

pentru un utilizator cu deficiență de vedere, 

dificultăți de învățare sau dizabilități motorii, 

poate prezenta foarte multe probleme de 

accesibilitate. Feeddler RSS facilitează accesul 

la articole din presa online care oferă suport 

RSS, prin faptul că încarcă titlurile și sumarul 

articolului într-o formă accesibilă ce poate fi 

redată audio cu VoiceOver. 

 VI Reader – permite redarea cărților în format 

epub sub formă mărită, oferind posibilitatea de 

schimbare a contrastului în funcție de 

particularitățile deficienței vizuale.   

 Magnifier – prin utilizarea camerei foto, 

utilizatorul cu vedere slabă poate mări în direct, 

detalii ale unor obiecte, peisaje care se află la 

distanţă.    

Numărul aplicaţiilor destinate persoanelor cu 

diferite dizabilităţi ce pot fi instalate pe un telefon 

inteligent cu ecran senzitiv sau pe o tabletă este 

foarte mare.  

 

Într-un raport al Center for Persons with 

Disabilities - WebAIM (2014), realizat pe un lot de 

1429 de participanţi cu deficienţe de vedere, s-a 

scos în evidenţă faptul că numărul utilizatorilor cu 

deficienţă de vedere de tehnologie mobilă a crescut 

considerabil faţă de studiul realizat în anul 2012, de 

la 61% la 72% în 2014, iar numărul utilizatorilor de 

computere personale a scăzut, crescând în schimb 

numărul de persoane cu deficienţe de vedere care 

utilizează un laptop. În acelaşi timp 85% dintre 

participanţii cu deficienţe de vedere au afirmat 

faptul că folosesc mai mult de un echipament pentru 

accesarea informaţiilor, iar 48% au declarat că 

folosesc toate cele trei tipuri de echipamente 

(computer, laptop şi echipamente mobile). 

Majoritatea celor chestionaţi folosesc un cititor de 

ecran, observându-se o creştere a utilizării 

cititoarelor de ecran gratuite. Numărul utilizatorilor 

cu deficienţe de vedere, utilizatori ai unui telefon 

mobil dotat cu cititor de ecran a crescut din 2009, de 

la 12%, la 82% în ianuarie 2014. Astfel, s-a 

observat o orientare masivă spre echipamente 

mobile cu sistem de operare iOS (65,2%) şi de doar 

16% pentru echipamente de telefoane inteligente cu 

sistem de operare Android. Studiul oferă informaţii 

importante care fac referire directă la sistemul de 

operare iOS, ca fiind unul accesibil pentru 

utilizatorul nevăzător, în defavoarea altor sisteme de 

operare disponibile pe terminale mobile. Cititorul 

de ecran şi magnificatorul sunt implementate pe 

sistemul de operare iOS, iar în combinație cu 

numărul impresionant de aplicaţii ce pot fi instalate, 

fac din acesta, un telefon cu ecran senzitiv accesibil 

și ușor de utilizat, chiar dacă preţul este destul de 

mare.   

 

Concluzii 
 

Design-ul universal pentru învăţare a fost 

dezvoltat pentru a asigura proiectarea de materiale 

și produse educaţionale accesibile pentru 

majoritatea categoriilor de elevi. Modelul UDL 

bazat pe principiile design-ului universal, a permis 

formarea de noi dimensiuni educaţionale şi prezintă 

mai multe dimensiuni de acces la informaţie, 

respectând multitudinea de stiluri de învăţare ale 

elevilor cu dizabilităţi (Rose şi Meyer, 2002, citat 

de Lee şi Templeton, 2008).   

În planul de formare iniţială și/sau continuă a 

viitoarelor cadre didactice, dar și a specialiștilor în 

domeniul educaţiei speciale, este recomandată 

introducerea de cursuri de prezentare și utilizare a 

tehnologiilor de acces, la nivel primar, urmând ca 

prin cursuri suplimentare aceștia să dezvolte 

competenţe la nivelul categoriei de persoane cu 

dizabilităţi cu care interacţionează. Astfel de cursuri 

(Smith și Kelly, 2007) ar trebui să abordeze (a) 

formarea de cunoștinţe privind serviciile de 

accesibilizare și echipamente asistive destinate 

persoanelor cu dizabilităţi, (b) modalităţi de 

utilizare a tehnologiilor de sprijin în contextul 

utilizării acestora în cadrul unor programe 

educaţionale individualizate, (c) cunoașterea 

problemelor, barierelor și a avantajelor utilizării 

tehnologiilor de acces, (d) modalităţi de integrare a 

tehnologiilor de sprijin în curriculum-ul școlar, (e) 

predarea de cunoștinţe privind evaluarea nevoilor și 

modalităţilor de sprijin destinate elevilor cu 

dizabilităţi, dar și (f) dezvoltarea de competenţe de 

evaluare și înregistrare a progreselor educaţionale în 

contextul utilizării tehnologiilor de acces în 

procesul educaţional al persoanelor cu dizabilităţi. 
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Într-un studiu Mediascope Europe (2013), se 

arată faptul că peste 65% (426,9 milioane) din 

populaţia europeană utilizează serviciile online de 

internet, iar peste 60% din totalul de utilizatori sunt 

persoane între 16-44 de ani. O medie pe săptămână, 

la nivel european, arată că utilizatorii petrec 14,8 

ore pentru navigare şi alte servicii online, iar 68% 

dintre europeni deţin un telefon mobil cu acces la 

internet şi 44% deţin un telefon inteligent de ultimă 

generaţie. Accesul la servicii de informare nu se 

face în totalitate utilizând telefonul mobil, ci şi 

mijloace mobile, precum tableta. În ceea ce priveşte 

utilizatorul român, acesta petrece cu 60% mai mult 

timp faţă de media europeană pentru comunicare 

online, cu o medie pe săptămână de 18,6 ore.  

Bazându-ne pe gradul ridicat de acces la 

informaţie disponibil pentru majoritatea 

utilizatorilor, acestea pot conduce la susținerea 

actualelor teorii în domeniul instrucției și educației, 

cu posibilitatea de dezvoltare de noi modele de 

educaţionale în contextul instruiri asistate de 

calculator, pentru persoanele cu dizabilităţi.   

Un model educaţional bazat pe noile dezvoltări 

tehnologice este acela de învăţare combinată 

(blended learning). Principiul fundamental pe care 

se bazează învăţarea combinată este acela al 

continuării procesului educaţional în afara clasei, 

mai exact combinarea strategiilor clasice de predare 

şi învăţare cu utilizarea tehnologiilor moderne, atât 

în clasă cât şi în afara acesteia. Modelul învăţării 

combinate este susţinut şi de o nouă abordare în 

domeniu şi anume acela de învăţare mobilă (mobile 

learning – M-learning). Noul concept de M-learning 

are la bază faptul că, majoritatea persoanelor care au 

un smart phone, o tabletă portabilă cu acces la 

internet, poate avea instant acces la materiale, lecţii, 

ziare, analize, cărţi etc. . Totodată, combinată cu 

diverse aplicaţii destinate echipamentelor mobile, 

utilizatorul poate consulta informaţii din diferite 

surse; aceste sisteme sunt însă inaccesibile 

persoanelor nevăzătoare. Un smart phone dotat cu 

un cititor de ecran poate avea acces la pagini web, 

informaţii RSS, mail-uri, poate lectura cărţi sau 

fişiere audio, în timp real şi fără suport din partea 

unei alte persoane.  

Noile concepte educaţionale, la nivel de învăţare, 

pot fi implementate cu uşurinţă alături de modele 

ale accesibilităţii (design-ul pentru toţi, design-ul 

universal pentru învăţare). 

Evoluţia tehnologică a condus de la explorarea 

tactilă kinestezică a unei cărţi tipărită în Braille sau 

de la folosirea unui punctator şi a unei plăcuţe, ori a 

unei maşini de scris în Braille, la folosirea unui 

ecran tactil şi realizarea unor mişcări simple, bazate 

pe feedback auditiv. Cu toate acestea, tehnologia 

touch screen poate prezenta câteva dificultăţi de 

accesibilitate pentru utilizatorul nevăzător. Multe 

din telefoanele inteligente nu oferă feedback tactil 

sau audio, ceea ce face dificil sau chiar imposibilă 

localizarea elementelor dispuse pe ecran. Studiile 

tehnice, dar şi cercetările educaţionale şi de piaţă, au 

identificat un grad ridicat de accesibilitate a 

telefoanelor inteligente cu sistem de operare iOS. 

După cum am arătat mai sus, acesta are deja integrat 

un cititor de ecran şi un magnificator accesibil, cu 

funcţii multiple, şi diverse alte facilităţi destinate 

altor categorii de utilizatori cu diferite dizabilităţi. 

Combinat cu alte aplicaţii disponibile gratuit pe 

platforme online, iPhone-ul reprezintă un dispozitiv 

accesibil pentru persoanele nevăzătoare (Wong şi 

Tan, 2012).  

Trebuie să amintim faptul că dispozitivele 

mobile inteligente, nu reprezintă o soluţie general 

acceptabilă privind accesibilitatea. Există utilizatori 

care sunt direct interesaţi de utilizarea alfabetului 

Braille în scriere şi citire, folosind echipamente 

moderne sau clasice de scriere şi citire.  

Un aspect puţin discutat, dar care poate deveni 

actual pentru legislaţia în domeniu, este dat de 

nevoia de includere a tehnologiilor de acces în 

categoria protezelor. Trebuie avut în vedere faptul 

că, tehnologiile de acces destinate diferitelor 

categorii de persoane cu dizabilităţi, în cazul nostru 

specific - deficienţa de vedere, sunt considerate ca 

factori stimulatori, protectori și de sprijin în 

activităţile zilnice, și astfel, ar trebui să fie trecute în 

categoria protezelor, sintagmă des întâlnită pentru 

diferite echipamente destinate altor categorii de 

persoane cu dizabilităţi. În state europene, unde a 

fost înţeleasă nevoia integrării echipamentelor 

asistive din domeniul IT în categoria protezelor 

pentru persoane cu dizabilităţi, alături de dispozitive 

ca proteze auditive, suporturi de sprijin pentru mers, 

cârje, fotolii rulante etc., bugetul asigurărilor sociale 

suportă cheltuielile necesare pentru dezvoltarea 

accesului la informaţie, pe orice nivel educaţional, 

permiţând tuturor persoanelor cu dizabilităţi să 

poată achiziţiona tehnologie subvenţionată și 

adaptată nevoilor de dezvoltare și incluziune a 

persoanei cu dizabilităţi. 
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