
105  

Folosirea  tehnologiei  informaţiei  şi  
comunicării  în  procesul  de  învăţare  a  

copiilor  cu cerinţe  educaţionale  speciale 

Iolanda TOBOLCEA, Ştefan Gheorghe PENTIUC, Mirela DANUBIANU 

 

Rezumat—Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai 
mult folosită în scop educaţional prin mijloacele de prezentare, 
stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este 
deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor, şi în mod 
deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, 
folosirea tehnologiei informatice este de mare importanţă la 
aceşti copii reuşind ca prin folosirea unei taste să  indice o 
alegere, să exprime dorinţe, necesităţi. În programele de studiu 
conţinutul capacităţilor TIC se structurează pe diverse secţiuni, 
module (comunicarea şi organizarea informaţiilor, modelarea, 
tehnologia de măsură şi control, aplicaţii şi efecte) contribuind la 
formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lucru al elevilor. În 
procesul de învăţare sunt remarcate o serie de avantaje ale 
sistemului TIC pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale ce 
permit copiilor să devină din spectator (folosirea computerului 
pentru stimulare senzorială), participant (interacţiunea cu 
mediul de învăţare), iar apoi creator (modificarea mediului 
conform dorinţelor, intereselor). Folosirea TIC nu este un scop în 
sine, ci un mijloc de a satisface anumite cerinţe prin care 
procesul de învăţare a copiilor cu CES devine din ce în ce mai 
personalizat, individualizat şi eficient. 
 

Cuvinte cheie—tehnologia informaţiei, comunicării, învăţare, 
copii, educaţie specială 
 

I. INTRODUCERE 

Educaţia în perspectiva noilor tehnologii a deschis noi 
direcţii şi orientări în procesul instructiv-educativ. Este 
necesar ca sistemul de învăţământ tradiţional să-şi plieze 
formele şi mijloacele de intervenţie în concordanţă cu 
cerinţele economico-sociale actuale. Din practica şcolară s-a 
observat că întotdeauna computerul poate fi un partener 
excelent de joc şi un bun „educator”[13]. Toate intervenţiile 
sale, în funcţie de varietatea programelor utilizate, de 
implicarea factorilor psiho-pedagogici, se reflectă în 
modelarea personalităţii copilului. De aceea, tehnologia 
informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită şi în scop 
educaţional prin mijloacele de prezentare, stocare şi procesare 

a informaţiei. Multe din activităţile sugerate în această lucrare 
sunt strâns legate de folosirea computerului, această 
tehnologie fiind deosebit valoroasă în procesul de învăţare a 
copiilor, şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale 
speciale (CES). De aceea, folosirea tehnologiei informatice 
este de mare importanţă la aceşti copii reuşind ca prin 
folosirea unei taste să  indice o alegere, să exprime dorinţe, 
necesităţi. Pe măsură ce se dezvoltă capacităţile unui copil cu 
dificultăţi severe de învăţare, acesta va beneficia din ce în ce 
mai mult de modalităţile de folosire a unui sistem 
informaţional pentru a clarifica, experimenta sau dezvolta idei 
[10]. Datorită acestor considerente, se recomandă introducerea 
şi folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC) în 
cadrul programelor de învăţare, cu scopul de a susţine 
predarea şi însuşirea cunoştinţelor într-un context motivator şi 
de folosire a acestei tehnologii în formarea şi dezvoltarea 
deprinderilor de învăţare[3]. 
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II. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI 

COMUNICĂRII ÎN PROCESUL ÎNVĂŢĂRII 

În programele de studiu conţinutul capacităţilor TIC se 
structurează pe următoarele  secţiuni, module (fig.1): 

- a) comunicarea şi organizarea informaţiilor; 
- b) modelarea; 
- c) tehnologia de măsură şi control; 
- d) aplicaţii şi efecte. 

A. Comunicarea şi organizarea  informaţiilor 

Pentru a răspunde surselor nelimitate de informaţii este 
nevoie a înţelege nu numai cum să folosim aceste surse 
informaţionale, dar şi a dezvolta capacitatea de organizare şi 
discriminare a tipurilor de informaţii oferite. Utilizarea 
informaţiei în cadrul învăţării se referă la modul în care un 
elev reuşeşte să adune, stocheze şi să folosească informaţia 
într-o varietate de moduri [5]. Informaţiile din cărţi sunt 
completate de aplicaţii multimedia, care, de exemplu, pe lângă 
simpla citire despre o călătorie, oferă şi posibilitatea de a 
accesa, printr-un simplu click, imagini ale acelor locuri şi, 
eventual însoţite de sunete ce redau mult mai veridic realitatea 
prezentată. Totuşi, lărgirea oportunităţilor necesită o corectă 
selecţie a informaţiilor, iar tehnologia modernă oferă o 
varietate de mijloace de a stoca şi organiza informaţia. 
Acestea pot fi sub forma unui album foto sau o casetă video 
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personală care ajută învăţarea în procesul de ordonare a 
cunoştinţelor, contribuie la înregistrarea evoluţiei copilului în 
procesul de învăţare prin crearea şi folosirea unei baze de date 
complexe conţinând texte, imagini şi sunete [12]. Astfel de 
informaţii sunt apoi accesate de către elevi utilizând unele 
taste sau un ecran sensibil. Pentru copii a fost creat un limbaj 
special de dialogare cu computerul ce contribuie la 
dezvoltarea proceselor de gândire şi în acelaşi timp reuşeşte să 
dirijeze actele de învăţare, fiind un mediu prin care copilul 
poate să se exprime. Comunicarea prin intermediul 
computerului este posibilă şi prin intermediul imaginilor 
audio-video; la început ajutat, apoi independent, copilul 
reuşeşte să-şi însuşească deprinderile necesare de lucru, 
dobândeşte încredere în forţele proprii, iar ideile pe care le 
generează devin tot mai complexe [8]. 

B. Modelarea 

Acest element al capacităţii TIC este un mod predominant 
de folosire a tehnologiei pentru a crea sau experimenta o 
simulare a unei situaţii imaginare sau reale. Într-o astfel de 
lume a computerului, elevii pot explora obiecte, interacţiona 
cu ceilalţi şi testa idei şi propuneri într-un mediu complet 
sigur. Pentru copiii cu dificultăţi severe şi multiple de 
învăţare, lumea modelată oferă oportunitatea e a aplica decizii 
şi a găsi  soluţii posibile la diferite probleme într-un mediu 
controlat. Acest control este legat de un număr de opţiuni din 
care se alege informaţia pentru o decizie corectă, evidenţiindu-
se şi efectele unei decizii greşite. Deasemenea, elevii pot crea 
propria lor lume de explorat conform dorinţelor şi imaginaţiei 
lor. Întrucât ritmul inovării tehnologice este relevant pentru 
momentul prezent, complexitatea şi natura interactivă a 
acestor modele reprezintă un nivel din ce în ce mai ridicat. 
Profesorii au început să exploreze unele dintre aceste 
posibilităţi cuprinse în "Realitatea virtuală"[4]. Aceste 
simulări pot oferi copiilor oportunitatea de a explora aspecte 
ale lumii la care au acces (ex.biblioteca), dar mai ales la 
aspecte ale lumii la care accesul le este interzis, din cauza 
imposibilităţii istorice (ex.scufundarea vaporului Mary Rose), 
a pericolului (ex. interiorul unui reactor nuclear) sau din 
motive practice (ex. pilotarea unui avion). Astfel, computerul 
ajută copilul în procesul învăţării prin iniţierea unor acţiuni, 
precum şi prin participarea efectivă în căutarea unor soluţii 
corecte, fiind un arbitru imparţial în evaluările 
comportamentelor şi reacţiilor copilului.   

C. Tehnologia de măsură şi control 

Se vor lua în considerare un număr variat de moduri în care 
se poate folosi TIC pentru a măsura, controla şi efectua 
schimbări asupra mediului. Învăţarea modului în care se pot 
folosi aceste resurse informatice presupune dezvoltarea 
abilităţilor de ordin fizic, cognitiv şi de comunicare, pentru a 
asigura funcţionarea şi controlul sistemului. Pe parcursul 
învăţării se dezvoltă abilităţile de a lucra cu aceste dispozitive 
ce măsoară, înregistrează şi controlează mediul [1].  
Asemenea dispozitive includ de la cântare de bucătărie, 
termometru până la folosirea roboţilor, senzori sau kit-uri de 

acces la date. 
Multe dispozitive pe care le folosim în fiecare zi sunt 

verificate cu ajutorul unei interfeţe şi o simplă apăsare de 
tastă, control ce determină o considerabilă îmbunătăţire a 
sentimentului de autonomie şi, deci a stimei de sine a acestor 
copii. Alte posibilităţi de stabilire a controlului includ 
folosirea diferiţilor senzori (mişcare) ce realizează conexiunea 
la un sintetizator capabil să creeze sunete şi muzică. 
Dezvoltarea unui asemenea control personal se află în centrul 
preocupărilor noastre de a ajuta copiii să-şi dezvolte propria 
independenţă, autonomie personală şi socială. Dezvoltarea 
instrumentelor de măsură şi control are implicaţii în multe 
dintre activităţile desfăşurate în şcoli pentru copiii cu 
dificultăţi de învăţare [14]. Abilitatea de a controla dispozitive 
permite accesul multor elevi la aspecte ale curriculum-ului, pe 
când în alte condiţii acest acces ar fi imposibil, de exemplu, 
tehnologie mecanică (maşini de cusut etc.) sau ştiinţifică 
(senzori, circuite electrice etc.). 

D. Aplicaţii şi efecte 

Pe parcursul programelor de studiu, noţiunea de evaluare a 
eficienţei TIC este deosebit de importantă, deoarece elevii 
trebuie să fie conştienţi de punctele lor forte şi cele slabe în 
procesul de învăţare. În alegerea opţiunii tehnice trebuie să 
analizăm cel mai bun mod de a prezenta cunoştinţele, urmând 
a selecta varianta în funcţie de argumentele pro şi contra 
pentru fiecare opţiune. TIC este opţiunea cea mai adecvată 
atunci când permite accesul la aspectele sau la procesele greu 
accesibile în procesul învăţării. Aceste tehnologii sunt de 
asemenea de preferat, când reduc timpul predării şi însuşirii 
cunoştinţelor, permiţând o înaltă eficienţă şi acurateţe în 
asimilarea şi procesarea noilor informaţii. Exemplele 
avantajului tehnologiei informatice includ folosirea pe scară 
largă a mijloacelor de comunicare ce permit unui copil cu 
cerinţe educaţionale speciale să iniţieze o comunicare sau să 
scrie atunci când nu are această capacitate [9]. Folosirea TIC 
în şcoli, pentru copiii cu dizabilităţi de învăţare severe ar 
trebui să aibă un rol bine definit, TIC poate fi folosit pentru a 
ajuta învăţarea copiilor în toate stadiile educaţiei şi recuperării 
şi ar trebui să fie accesibilă pe parcursul întregii lor vieţi. 

 

 
Fig. 1. Conţinutul şi structura tehnologiei informaţiei şi comunicării în 
procesul învăţării. 
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III. AVANTAJELE  TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 

ÎN PROCESUL ÎNVĂŢĂRII 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a 
rezolva anumite cerinţe prin care elevii reuşesc să exploreze 
idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare 
devenind din ce în ce mai personalizat, individualizat şi 
eficient. În procesul de învăţare sunt remarcate o serie de 
avantaje ale sistemului TIC pentru copiii cu cerinţe 
educaţionale speciale (fig.2) : 

A. Promovarea  accesului  fizic al persoanelor cu 
dizabilităţi  

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare 
într-un răspuns la unele solicitări de învăţare, oferă un acces 
real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu 
dizabilităţi. 

B. Creşterea  motivaţiei în procesul învăţării 

TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia 
de a pune în practică cunoştinţele însuşite, până la formarea şi 
consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru. TIC motivează 
elevii să exploreze arii ale curriculum-ului de interes scăzut, 
dar prin modul de prezentare devine suficient de flexibil 
pentru a dezvolta interesele elevilor să fie încadrate într-un 
plan acţional bine definit. Acest avantaj este folosit pentru  a 
dezvolta motivaţiile copilului pentru folosirea computerului în 
cadrul secţiunilor TIC. Prin implicarea nemijlocită a 
programelor informatice în acţiuni, se declanşează valenţe 
motivaţionale ce înlătură lipsa de interes, plictiseala copilului 
prin oferirea permanentă a noi modalităţi şi informaţii de 
lucru. 

C. Facilitarea colaborării  şi lucrului în echipă 

În activitatea de învăţare se pot realiza unele teme din 
cadrul programelor alternative în care rezovarea temelor se 
efectuează pe grupe, prin acest mod se stimulează spititul de 
echipă şi se valorifică potenţialul creator al fiecărui membru al 
echipei. TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, 
multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii să lucreze 
în echipă. Această colaborare va deveni esenţială şi necesară 
dacă rezolvarea sarcinilor de lucru se finalizează cu succes. 

D. Asumarea  responsabilităţii  privind învăţarea şi 
evaluarea 

Sub îndrumarea şi supravegherea profesorilor, computerul 
reuşeşte să fie folosit de către copii, ca mijloc de învăţare 
complexă cu efect direct asupra nivelului şi ritmului în care se 
realizează activitatea. La sfârşitul unei activităţi un elev 
cunoaşte cum şi când să folosească una sau mai multe taste 
pentru a realiza o sarcină de lucru, scurtând timpul aferent 
desfăşurării acesteia [11]. De asemenea, la finalul activităţii, 
elevul foloseşte computerul pentru a-şi evalua propria 
performanţă şi nivelul realizări sarcinilor de lucru. În 
activităţile de evaluare se folosesc programe-chestionar ce 
cuprind diverse  întrebări la care copilul trebuie să dea 
anumite răspunsuri. După realizarea testului de către copii, 
computerul este solicitat să prezinte răspunsurile corecte 

pentru verificare, concret fiecare copil îşi poate evalua propria 
activitate. În toate ariile procesului de învăţare se poate utiliza 
computerul în diverse situaţii, atât pentru demonstraţie, prin 
imagini în mişcare, cât şi pentru consolidare-evaluare.  

E. Planificarea şi organizarea ideilor 

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai 
pentru a înregistra o experienţă, ci şi pentru a organiza ideile 
şi activităţile înainte de a le efectua (ex. o listă de cumpărături, 
un traseu pe hartă). Prin programe adecvate se utilizează 
imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea 
unor teme la matematică (figuri plane), pentru literatură sunt 
utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-şi formeze 
deprinderile de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi 
ritmică. 

F. Îmbunătăţirea calităţii însuşirii  cunoştinţelor 

Prin folosirea tehnologiei informaţiei, calitatea produsului 
final dintr-o schemă de lucru poate fi considerabil 
îmbunătăţită. În şcoli mulţi elevi îşi scriu lucrările la 
computer, pentru a se concentra pe calitatea ideii şi nu pe 
abilitatea de a scrie literele [6]. Pentru copiii cu dizabilităţi 
fizice această modalitate de lucru contribuie la realizarea cu 
succes a procesului de învăţare, la dezvoltarea stimei de sine.  

G. Controlul eficient asupra  mediului   

Abilitatea de a exercita controlul asupra mediului este 
esenţială pentru dezvoltarea abilităţilor legate de procesul 
deciziilor şi de rezolvare a problemelor. Elevii cu dificultăţi 
profunde şi severe de învăţare reuşesc să înveţe că prin 
acţionarea unei taste reuşeşte să controleze o anumită secţiune, 
astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect. Acest proces de 
efectuare a unui asemenea control  determină o anumită 
conştientizare a posibilităţii de a interveni, schimba mediul în 
care trăieşte. De exemplu, unul dintre cele mai eficiente 
moduri de a folosi tehnologia informatică se referă la 
dezvoltarea mobilităţii independente (persoanele cu 
dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu 
rotile descoperind autonomia personală de mişcare). 

 

 
Fig. 2. Avantajele  tehnologiei informaţiei şi comunicării  în procesul învăţării. 
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IV. PROGRESUL ÎNVĂŢĂRII PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIEI 

INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 

Folosirea TIC presupune o atentă stabilire a obiectivelor ce 
urmăresc deprinderea competenţelor de a lucra la computer, 
folosirea computerului în toate ariile de interes şi  înţelegerea 
corectă a modului în care deprinderile şi capacităţile fiecăruia 
sunt puse în practică. Folosirea TIC permite copiilor să devină 
din spectator (folosirea computerului pentru stimulare 
senzorială), participant (interacţiunea cu mediul de învăţare), 
iar apoi creator (modificarea mediului conform dorinţelor, 
intereselor).  

Unele tipuri de programe permit această evoluţie de la 
spectator la creator, oferindu-le copiilor posibilitatea de a 
exercita un control mai mare asupra mediului în care trăiesc. 
O formă de progres  îl reprezintă accesul copiilor la 
complexitatea folosirii unui număr mare de aplicaţii pe 
computer. Progresul este ierarhizat pe cinci nivele şi acestea 
sunt subdivizate în etape ce corespund tipului de acces folosit 
(tab.1) : 

 
Nivelul 0 
Ca spectator, copilul priveşte, ascultă sau răspunde pasiv şi 

relaţia dintre copii şi mediul de învăţare se reduce la 
receptarea simplă a diverselor informaţii. În acest context, 
folosirea tehnologiei evidenţiază partea senzorială prin 
stimulări vizuale, auditive sau tactile într-un context stimulativ 
şi motivant. 

 
Nivelul 1 
Ca participant, copilul începe să interacţioneze cu mediul 

său şi învăţă o acţiune specifică împreună cu efectele produse 
(ex. atingerea unui comutator produce un răspuns, sub forma 
unei explozii de culori, imagine prezentată pe monitor). La 
acest nivel, programele implică atingerea de către copil a unei 
taste sau atingerea unei „ferestre” pentru a observa efectele.  

 
Nivelul 2  
Programele din cea de a doua etapă solicită copilului o mai 

mare capacitate de diferenţiere. Astfel, o anume tastă apăsată 
adaugă o nouă parte la un desen, iar la sfârşit premiul constă 
într- un desen animat de scurtă durată, o melodie.  

Nivelul 3  
Acest nivel cuprinde activităţi ce solicită mai multă 

îndemânare şi precizie, deoarece copilul răspunde la un stimul 
prin alegerea unui anumit moment sau eveniment. Adesea, 
viteza, timpul şi dimensiunea prezentării stimulului, precum şi 
sunetul sunt modificaţi în funcţie de parametrii urmăriţi în 
procesului învăţării. Această etapă se recomandă a fi introdusă 
gradat, pentru a nu determina frustrări copilului şi folosirea 
computerului să fie  permanent motivantă şi distractivă.  

 
Nivelul 4 şi 5 
Aceste nivele cuprind activităţi la care copilul ia decizii, 

trecând de la nivelul de participant la nivelul de creator [2]. La 
aceste nivele copilul foloseşte tastatura, „fereastra” sensibilă 
pentru a alege răspunsurile corecte sau scanează pentru a 

alege un cuvânt, desen sau concept. Cu ajutorul a două taste 
copilul stabileşte viteza lucrului, întrucât o tastă evidenţiază 
opţiunile, iar a doua realizează selecţia.  

De obicei, copiii întâmpină dificultăţi în fixarea şi folosirea 
fiecărei taste şi se recomandă să se folosească la acest nivel, 
taste de culori diferite. Pe această linie progresivă, cel mai 
mare salt cognitiv pe care-l realizează copilul în procesul de 
învăţare se află la aceste nivele. Acest lucru presupune să se 
treacă de la nivelul în care copilul doar apasă o tastă în mod 
repetat, pentru a obţine un premiu, la nivelul în care el trebuie 
să se gândească ce tastă trebuie să apese şi în ce moment al 
desfăşurării sarcinii de lucru. 

 
TABELUL 1. PROGRESUL ÎNVĂŢĂRII PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIEI 

INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII 

Categorie Nivele    

Spectator 
 

Nivel 0 
Pasiv 

Fără tastă 
   

Nivel 1.1 
1 tastă 

un singur 
input 

(intrare) 

 

Nivel 1.3 
Atingere 

ecran 
un singur 

input- 
(intrare) 

 

Nivel 2.1 
1 tastă 

construire 
animaţie 

 

Nivel 2.2 
2 taste 

construire 
animaţie 

Nivel 2.3 
Atingere 

ecran 
un singur 

input 
(intrare) 

 

 
 
 
 
 
 

Participant 
 

Nivel 3.1 
1 tastă 

Acurateţe 

Nivel 3.2 
1 tastă 

acurateţe 
joystick 
2 direcţii 

Nivel 3.3 
Atingere 

ecran 
acurateţe 

Nivel 
3.4 

joystic
k 
4 

direcţii 

Nivel 4.1 
1 tastă 

Alegere 

Nivel 4.2 
2 taste 

Alegere 

Nivel 4.3 
Atingere 

ecran 
Alegere 

  
 

Creator 
 

Nivel 5.1 
Scanare 

Nivel 5.2 
Scanare 

  

 
Profesorii trebuie să stabilească obiective clare şi realiste 

pentru a identifica capacităţile specifice la care trebuie să 
ajungă fiecare elev şi pe care trebuie să le dezvolte, pentru a 
căpăta încredere şi uşurinţă în activităţile fiecărei teme [7]. 

Metoda paşilor mărunţi este de asemenea posibilă, prin 
crearea de etape intermediare pe care fiecare copil să le poată 
depăşi în condiţii şi cu rezultate cât mai bune. Identificarea şi 
alegerea fiecărei etape intermediare presupune o atentă 
monitorizare a elevului de către profesor, care, cunoscând 
programele de studiu, va putea sugera următoarea etapă pe 
care trebuie să o parcurgă elevul.  
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De exemplu: 
Comunicarea informaţiei 

                                             

Folosirea unui procesor word 

 

Scrierea şi corectarea unei propoziţii 

 

Capacitatea de a completa o propoziţie cu un cuvânt potrivit 

 

Alegerea unei metode de acces potrivite 

 

Accesarea unei anumite litere, dacă este necesar 

 
Programele extinse de studiu pe care le-am sugerat sunt 

strâns legate de context, oferind oportunitatea de a dezvolta 
competenţele individuale în cadrul unui program de lucru mai 
larg, în care cunoaşterea şi înţelegerea sunt considerate 
priorităţi. Datoria profesorului este de a găsi modul cel mai 
eficient de a face legătura dintre programele de studiu şi 
planificarea temelor sau grupului de teme corespunzătoare. 
Există necesitatea ca profesorii să diferenţieze stilurile şi 
maniera de prezentare a tehnologiei informaţiei şi să reflecte 
modurile în care TIC să fie folosită eficient în carul orelor cu 
elevii, în grupuri mici sau în cadrul întregii clase. 

 

V. CONCLUZII 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci un mijloc de a 
satisface anumite cerinţe prin care procesul de învăţare devine 
din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. 
Obiectivul nostru principal este de a  planifica eficient şi a 
efectua activităţi accesibile copilului cu dizabilităţi, de a 
încuraja progresul, precum şi consistenţa acestuia într-o 
varietate de situaţii. Există o necesitate reală de a planifica 
eficient un curriculum TIC extins şi echilibrat pentru a fi 
adecvat necesităţilor de dezvoltare şi facilitare a accesului în 
societate a elevilor cu CES. Am încercat să punem accentul pe 

rolul tehnologiei informaţiei în cadrul curriculum-ului pentru 
aceşti elevi şi să încercăm să ne asigurăm că toţi elevii au 
acces la acest sistem şi că progresează cu ajutorul acestuia.  
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