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......
PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind Digitalizarea 

invatamantului romanesc (plx275/20.05.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 lit. 

a) din Regulamentul de organizare si fiinctionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu 

privire la avizarea propunerii legislative privind Digitalizarea invajamantului romanesc 

(plx275/20.05.2020).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 28.05.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotar^ii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, pMle reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social 

si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> reprezentanfii partii patronale, reprezentantii partii sindicale §i 7 reprezentanti ai asociafiilor §i 

fundaliilor neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> 1 reprezentanti ai asocia^iilor §i funda^iilor neguvemamentale ale societa^ii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarele observadi:

• A se tine cont de situa^ia copiilor cu cerinte educationale speciale care trebuie intampinati 

cu 0 serie de adaptari care sa le permita §i acestora utilizarea tehnologiilor propuse pentm 

digitalizare. Este necesara introducerea unui articol care sa cuprinda mentiuni referitoare la 

accesibilizarea materialelor in format digital pentru elevii cu dizabilitati;
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• Sunt de acord cu digitalizarea invatam^tuiui, dar trebuie sa lu^ in calcul faptul ca in 

sistemul special, integrat si inclusiv avem elevi cu dizabilitati vizuale, auditive, fizice, 

tulburari specifice de invatare, autism, sindrom down, dizabilitati cognitive care, pe langa o 

tableta, au nevoie de manuale digitale in format accesibil (DAISY, audio, LSR). Doar 

introducerea unor tablete nu respecta principiul egalitatii de sanse din cadrul Legii 

educatiei nationale §i Legii nr. 448/2006. Recomand introducerea unui articol care sa 

cuprinda mentiunea referitoare la accesibilitatea materialelor de studiu in format digital 

pentru elevii cu dizabilitati din sistemul special, integrat §i inclusiv;

• in sistemul special, integrat §i inclusiv avem elevi cu dizabilitati vizuale, auditive, fizice, 

tulburari specifice de invatare, autism, sindrom down, dizabilitati cognitive care pe langa 

”o tableta” au nevoie de manuale digitale in format accesibil (DAISY, audio, LSR). Doar 

introducere unor tablete nu respecta principiul egalitatii de §anse din cadrul Legii Educatiei 

Nationale si Legii 448/2006. Recomand introducerea unui articol care sa cuprinda 

mentiunea referitoare accesibilitatea materialelor de studiu in format digital pentru elevii cu 

dizabilitati din sistemul special, integrat §i inclusiv;

> 1 reprezentant al asocia^iilor §i funda(iilor neguvemamentale ale societa^ii civile s-a abtinut de 

la vot
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