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AVANTAJELE UTILIZĂRII AFIŞAJELOR BRAILLE ÎN EDUCAŢIE 

Aurel Pătru 

 
Astăzi ne-ar fi greu să ne imaginăm o societate fără computere şi fără internet în şcoli, 

facultăți, deoarece ele reprezintă factori importanți în procesul instructiv-educativ de 

predare-învățare şi acces la informație. Folosirea computerului, adaptat corespunzător, de 

către un elev cu deficiență de vedere, reprezintă un sprijin important în procesul de 

comunicare scrisă şi acces la informație şi informare. Un elev nevăzător sau care prezintă 

resturi de vedere nu poate citi un text scris de mână, respectiv îl poate citi foarte greu, dar 

poate folosi un computer sau o agendă electronică şi, prin învățare, poate scrie în Braille 

mult mai repede decât scriu ceilalți elevi cu mijloace obişnuite. În perspectiva integrării, 

folosirea computerului de către un elev sau student cu deficiențe de vedere, nu îl transformă 

pe acesta într-un elev superior sau inferior față de colegii săi, ci îi oferă şanse egale la 

educație, informare și calificare profesională, cu limitele şi neajunsurile sistemului, culturii 

sau naturii. Tehnologiile de acces au venit în sprijinul nevăzătorilor, nu numai prin cititoare 

de ecran sau programe de mărit, pentru persoanele cu resturi de vedere, ci şi prin 

revoluționarea sistemului de afişare Braille. Afişajul Braille a permis dezvoltarea de noi 

domenii de activitate, cât şi aprofundarea unor domenii deja existente, dar în care nu se 

putea realiza mai mult. 
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1. Introducere 

 
Astăzi ne-ar fi greu să ne imaginăm o societate 

fără computere şi fără internet în şcoli, facultăţi, 

deoarece ele reprezintă factori importanţi în 

procesul instructiv-educativ de predare-învăţare şi 

acces la informaţie. Folosirea computerului, 

adaptat corespunzător, de către un elev cu 

deficienţă de vedere, reprezintă un sprijin 

important în procesul de comunicare scrisă şi 

acces la informaţie şi informare.  

 Un elev nevăzător sau care prezintă 

resturi de vedere nu poate citi un text scris de 

mână, respectiv îl poate citi foarte greu, dar poate 

folosi un computer sau o agendă electronică şi, 

prin învăţare, poate scrie în Braille mult mai 

repede decât scriu ceilalţi elevi cu mijloace 

obişnuite. În perspectiva integrării, folosirea 

computerului de către un elev sau student cu 

dizabilităţi vizuale, nu îl transformă pe acesta 

într-un elev superior sau inferior faţă de colegii 

săi, ci îi oferă şanse egale la educaţie, informare 

şi calificare profesională, cu limitele şi 

neajunsurile sistemului, culturii sau naturii.   

 Sistemul de învăţământ, special şi 

integrat, este obligat să faciliteze şi să promoveze 

utilizarea alfabetului Braille prin facilitarea 

asimilării de cunoştinţe şi formarea de 

competenţe. Competenţele formate trebuie să fie 

la acelaşi nivel cu al persoanelor fără deficienţe, 

iar sarcinile de lucru trebuie realizate într-un ritm 

şi la un nivel aproape identic.   

Tehnologiile de acces au venit în sprijinul 

nevăzătorilor, nu numai prin cititoare de ecran 

sau programe de mărit, pentru persoanele cu 

resturi de vedere, ci şi prin revoluţionarea 

sistemului de afişare Braille. Dacă înainte 

nevăzătorii, pentru a scrie un text în format 

Braille, trebuiau să se folosească de o plăcută şi 

un punctator sau de o maşină de scris specială, 

astăzi ei se bucură de o metoda mult mai uşoară şi 

anume, afişarea în Braille a informaţiei de pe 

ecranul calculatorului sau telefonului mobil.  

Având în vedere caracterul internaţional al 

sistemului Braille se poate afirma că aceste 

metode sunt utilizate oarecum similar la nivel 

internaţional suferind mici adaptări, la specificul 

cultural local (ex. sistemul cu 8 puncte utilizat în 

ţările asiatice). De asemenea un alt factor 

important implicat în utilizarea preponderentă a 

uneia dintre aceste metode este şi statutul socio-

economic al statului respectiv. Astfel, în statele 

dezvoltate din punct de vedere economic la ora 

actuală predomină metodele computerizate pe 

când în ţările în curs de dezvoltare sunt mai 

frecvente metodele manuale şi cele mecanice 

(Farnsworth şi Luckner, 2008). Totuşi, la diferite 

nivele, aceeaşi regiune geografică poate îngloba 
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toate aceste tehnologii în funcţie de avantajele şi 

dezavantajele fiecăreia dintre ele. 

 

2. Caracteristicile tehnice ale plăcuţei cu 

punctator 

 
Sistemul de scriere Braille manuală utilizează 

o plăcuţă din materiale diferite (plastic sau metal) 

formată din două părţi ce se pliază una peste 

cealaltă (Figura 1). Partea situată la bază are 

încastrate, de regulă pe mai multe rânduri grupuri 

fundamentale Braille. Peste acestea se suprapune 

la partea superioară a plăcuţei o matrice decupată 

ce permite fixarea unui instrument special numit 

punctator deasupra acestor incastre şi deformarea 

hârtiei prin presiune mecanică manuală. 

 
Figura 1. Plăcuţa cu punctator 

 

Hârtia este fixată între cele două părţi ale 

plăcuţei, de obicei chiar pe partea de bază a 

acesteia prin intermediul unor puncte de fixare 

ieşite în relief pe marginea părţii de bază a 

plăcuţei respective. Un alt sistem de fixare utilizat 

în special în mediul anglo-saxon implică o placă 

de lemn pe care glisează plăcuţa de scriere care 

are, în această variantă doar două sau trei rânduri 

de căsuţe. 

Scrierea se face de la dreapta spre stânga, 

caracterele fiind reproduse în oglindă prin 

inserarea manuală a fiecărui punct cu ajutorul 

punctatorului. Această caracteristică este unul din 

principalele dezavantaje ale sistemului implicând 

consideraţii psihopedagogice speciale în predarea 

alfabetului Braille. Un alt impediment major 

rezultat de aici este imposibilitatea consultării 

imediate a textului scris. 

Pornind de la caracteristicile tehnice ale 

plăcuţei cu punctator utilizarea îndelungată a 

acestui mijloc de scriere a relevat următoarele 

avantaje:  

- Preţ redus de achiziţie; 

- Formă simplă; 

- Portabilitate; 

- Nivel mic de abilităţi tehnice necesare 

pentru utilizarea instrumentului; 

- Dimensiuni reduse; 

- Scriere silenţioasă; 

La acestea Dixon (2008) adaugă funcţionarea 

fără necesitatea unei surse de energie electrică şi 

faptul că nu conţin părţi mobile care să se 

defecteze cu uşurinţă. 

Dezavantajele sistemului nu sunt puţine şi se 

centrează în special pe modalitatea inversată de 

scriere precum şi pe specificul feed-back-ului: 

- Viteză mică de scriere; 

- Scriere inversată (in oglindă); 

- Nu există posibilitatea controlului imediat 

al celor scrise; 

- Calitatea scrierii depinde de: 

- Materialele din care este confecţionat 

instrumentul;  

- Abilităţile motrice fine ale utilizatorului. 

Cu toate aceste caracteristici, şi în ciuda 

progresului tehnologic plăcuţa cu punctator 

rămâne instrumentul de bază în însuşirea scris-

citului Braille în România. De asemenea un alt 

factor important ce contribuie la răspândirea 

acestei metode la noi în ţară este preţul scăzut de 

achiziţie şi întreţinere a acestei tehnologii. 

 

3. Afişajul Braille 

 

Afişajul Braille (Figura 2) este un dispozitiv 

tactil aşezat lângă o tastatură obişnuită de 

computer sau lângă tastatura notebook-ului, 

facilitând utilizatorului lecturarea informaţiilor 

afişate, analizând aceste informaţii tactil-

kinestezic. Aceste aparate sunt utile, deoarece 

permit prezentarea informaţiilor într-o formă 

simplă (pe o linie sau pe mai multe), astfel fiind 

identificate mai uşor greşelile de scriere iar textul 

poate fi lecturat, prin lectură tactil-kinestezică, 

fără ca utilizatorul să fie distras de elemente 

grafice nedorite sau nemarcate corespunzător.   
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Figura 2. Afişajul Braille 

 

Printre avantajele afişajului Braille se pot 

menţiona următoarele:  

- oferă alternative în utilizarea 

metodelor de lucru;  

- este folosit în funcţie de lateralitatea 

utilizatorului (dreapta sau stânga);  

- facilitează acurateţea şi precizia 

utilizatorului;  

- poate fi adaptat în funcţie de utilizator; 

- modul de utilizare a design-ului este 

uşor de înţeles, independent de 

experienţa utilizatorului, cunoştinţe, 

abilităţi lingvistice sau nivelul de 

concentrare a atenţiei; 

- sunt eliminate elementele complexe 

care nu sunt necesare;  

- întâmpină aşteptările şi intuiţia 

utilizatorului;  

- este potrivit nivelelor diferite ale 

scris/cititului şi abilităţii lingvistice;  

- ordonează informaţiile în funcţie de 

felul cum au fost ordonate de 

realizator;  

- oferă feedback efectiv în timpul şi 

după realizarea unei sarcini. 

Pornind de la principiile de funcţionare ale 

maşinilor de scris în Braille şi înglobând ultimele 

dezvoltări tehnologice din domeniul computerelor 

personale, dispozitivele electronice personale de 

luat notiţe cunoscute şi sub denumirea de 

notetaker se impun din ce în ce mai mult în 

occident şi, sperăm, în viitorul apropiat şi la noi 

în ţară. Practic aceste dispozitive reuşesc cu 

succes să suplinească necesitatea unei maşini de 

scris oferind totodată o serie de alte avantaje ce 

ţin mai ales de tehnologiile informatice 

înmagazinate. 

3.1 Caracteristici tehnice 

 

Dispozitivele electronice personale au la bază 

principiul de funcţionare al maşinii de scris în 

Braille de la care practic iau tastatura şi sistemul 

de introducere a caracterelor. Hârtia este înlocuită 

în acest caz însă cu stocarea electronică a textului 

care poate fi citit pe un afişaj special Braille. De 

asemenea aparatul permite în paralel redarea 

audio a textului prin intermediul unei voci 

sintetice. 

Afişajul Braille încorporat este un dispozitiv 

electromagnetic foarte fin ce conţine căsuţe cu 

puncte similare grupului fundamental al 

alfabetului Braille. Punctele înglobate în fiecare 

căsuţă se ridică în funcţie de configuraţia fiecărui 

caracter fiind acţionate electromagnetic. 

Deplasarea spre stânga a configuraţiilor de puncte 

imprimă senzaţia de a citi. Spre deosebire de 

grupul fundamental al alfabetului Braille, 

afişajele Braille au 8 puncte, două dintre ele fiind 

utilizate pentru semne convenţionale precum 

literă mare, subliniere, etc. De asemenea fiecare 

căsuţă este dotată cu o tastă miniaturizată utilizată 

în diferite operaţii. Datorită preţului ridicat al 

tehnologiei încorporate în afişajele Braille 

numărul de căsuţe este redus, astfel un notetaker 

are un număr de 18 - 30 căsuţe de afişare. 

Numărul de căsuţe determină cantitatea de 

informaţie afişată simultan.  

Vocea sintetică are caracteristici apropiate de 

vocea umană şi permite o lectură agreabilă a 

textelor literare. Oferirea simultană a informaţiei 

pe cale auditivă şi tactilă face ca acest tip de 

aparat să fie ideal pentru elevi cu tulburări de 

scris-citit. 

 

3.2 Variante şi adaptări 

 

Deşi în forma lor de bază aceste dispozitive 

permit stocarea textului pentru a fi redat cu 

ajutorul afişajului Braille şi a vocii sintetizate, ele 

beneficiază de foarte multe îmbunătăţiri datorate 

faptului că se manifestă o tendinţă constantă a 

producătorilor de a îngloba cât mai multe funcţii 

suplimentare ce ţin mai ales de tehnologia 

informaţiei şi a comunicării. Astfel se porneşte de 

la funcţiile de conectivitate ce permit imprimarea 

textului stocat prin intermediul unei imprimante 
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Braille sau obişnuite, comunicarea cu computerul 

personal prin diferite modalităţi (Infraroşu, serial, 

bluetooth, Wlan, etc.), precum şi multe alte 

funcţii utile unei persoane cu deficienţă de vedere 

(ceas, radio, agendă personală, reportofon, suport 

GSM, busolă, chiar sistem GPS, iar această listă 

se îmbunătăţeşte permanent odată cu progresul 

tehnologic.). La ora actuală sistemul de operare 

propriu, conexiunea la internet sau suportul 

pentru aplicaţii software complexe au devenit 

caracteristici obişnuite pentru aceste notetakere, 

multe din ele beneficiind de caracteristici de 

performanţă impresionante ce le apropie tot mai 

mult de computerele portabile. 

 
Figura 3. Agenda electronică Pronto 

 

Dispozitivele electronice personale de luat 

notiţe sunt întâlnite adesea în sistemele 

educaţionale occidentale unde înlocuiesc cu 

succes maşinile de scris în Braille atât în procesul 

instructiv educativ cât şi în orice alte activităţi de 

viaţă cotidiană ce implică utilizarea sistemului 

Braille. În România această tehnologie nu este 

încă foarte răspândită în special datorită preţului 

de achiziţie a acestor dispozitive, a lipsei de 

specialişti care să promoveze această tehnologie, 

dar şi datorită faptului că până recent nu au 

existat producători care să încorporeze sinteze de 

voce în limba română. Un prim pas a fost făcut de 

firma Baum Engineering cu notetakerul Pronto 

(Figura 3) care include sinteza Ancuţa şi este 

adaptat pentru limba română. 

 

3.3 Avantaje şi dezavantaje 

 
Pornind de la caracteristicile înglobate ce ţin 

de domenii foarte dezvoltate din tehnologia 

informaţiei, dispozitivele electronice personale de 

luat notiţe prezintă o gamă largă de avantaje ce 

rezidă mai ales din combinarea tehnologiilor 

asistive cu un număr tot mai mare de oportunităţi 

oferite de calculatoarele personale. Spre exemplu, 

accesul la internet lărgeşte considerabil cantitatea 

de informaţii la care poate să aibă acces o 

persoană cu deficienţă de vedere. Avantajele 

notetakerelor sunt aşadar multiple şi pot fi 

sintetizate astfel: 

- Viteză mare de scriere; 

- Scriere frontală; 

- Feed-back audio şi tactil; 

- Stocare electronică a documentelor; 

- Portabilitate; 

- Memorie proprie mare; 

- Dimensiuni reduse; 

- Operare silenţioasă; 

- Conectivitate cu alte dispozitive din sfera 

IT; 

- Accesul la surse multiple de informaţii 

(Internet, Radio, etc.) 

Dezavantajele acestei tehnologii rezidă în 

principal în aspectele legate de preţul de achiziţie 

ridicat şi în necesitatea înţelegerii unor concepte 

de bază din informatică necesare pentru utilizarea 

aparatelor respective. Punctele slabe ale 

dispozitivelor personale de luat notiţe sunt, 

aşadar: 

- Preţul ridicat de achiziţie; 

- Necesită un anumit nivel iniţial de 

pregătire pentru utilizare; 

- Cantitate mică de informaţie tactilă 

oferită simultan - operare secvenţială; 

- Implicaţii ale autonomiei energetice. 

Dispozitivele electronice personale de luat 

notiţe asigură, pe lângă perpetuarea sistemului 

Braille ca mijloc de comunicare în era modernă 

dominată de tehnologiile informatice, o 

autonomie crescută a utilizatorului oferindu-i 

acestuia accesul la diferite tipuri de activităţi din 

tot mai multe domenii. Ele încetează astfel, 

treptat, să mai fie simple aparate de scris şi devin 

din ce în ce mai mult parte integrantă a vieţii 

persoanelor cu deficienţă de vedere. 

 

4. Concluzii 

 
Afişajul Braille a permis dezvoltarea de noi 

domenii de activitate, cât şi aprofundarea unor 

domenii deja existente, dar în care nu se putea 

realiza mai mult. Computerul dotat cu afişaj 

Braille a determinat noi orientări în formarea 
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educaţională, respectiv profesională, valorificarea 

şi dezvoltarea unor pre-rechizite anterioare, de 

exemplu în muzică, matematică, informatica. 

Acest demers de re-orientare către domenii de 

activitate moderne a sporit şansele de integrare 

socială şi a redus riscul segregării sociale. 
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