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Comunicarea online – noi provoc\ri
Instruirea online – Platformele de instruire online utilizeaz\ internetul ca mediu de comunicare [i au implementat un sistem de management al cursurilor, denumit CMS,
„Course Management System”. Acest sistem este un pachet
software care ajut\ profesorii s\ creeze cursuri online [i s\
coordoneze activitatea cursan]ilor. Numai cei care au fost
`nregistra]i `n sistem pot urm\ri cursul. Astfel de sisteme mai
sunt numite: „Leaming Management Systems” (LMS)
(Sisteme de coordonare/management al `nv\]\rii), „Virtual
Leaming Environment” (VLE) (Mediu de `nv\]are virtual\)
sau „Leaming Content Management Systems” (LCMS)
(Sisteme de management al con]inutului de `nv\]are).
Studen]ii au nevoie doar de un browser (de ex: lnternet
Explorer, Firefox, Safari) pentru a participa la un curs de
instruire online. Sistemele de instruire online au avantajul de
a fi accesate din orice loc unde exist\ o conexiune internet.
Sistemele CMS ofer\ o mare varietate de instrumente
care pot s\ fac\ cursul mai atractiv. Astfel, se poate realiza
`nc\rcarea unor materiale [i utilizarea `n comun a acestora
de studen]i, realizarea unor forum-uri de discu]ii [i chat, se
pot furniza chestionare [i evalu\ri, `nregistrarea notelor,
realizarea unor rapoarte privind activitatea studen]ilor, etc.
Dac\ forum-ul de discu]ii este o form\ de comunicare `ntre
studen]i `n afara orelor de curs, care asigur\ posibilitatea
analizei problemelor [i oferirea unor r\spunsuri mai documentate, chat-ul ofer\ posibilitatea furniz\rii unor r\spunsuri
rapide [i simple de comunicare. Aceste instrumente sunt utilizate pentru discutarea unor probeleme ap\rute la elaborarea proiectelor, precum [i clarificarea unor aspecte referitoare la cursurile prezentate. Chestionarele prezente pe platformele de instruire ofer\ posibilitatea furniz\rii unui feedback pentru student privind performan]a acestora [i pentru
a m\sura gradul de `n]elegere a materialelor prezentate.
Mai mul]i instructori au observat c\ exist\ posibilitatea
realiz\rii unei economii de timp [i a cre[terii nivelului de
cunoa[tere al studen]ilor prin faptul c\ exist\ posibilitatea
analiz\rii materialelor de curs de c\tre studen]i `n afara
claselor desf\[urate `n mod clasic. Aceast\ metod\ permite
utilizarea `nt=lnirilor directe `ntre profesor [i studen]i doar
pentru a clarifica probleme din curs [i care nu au fost
`n]elese. Discu]iile online dau posibilitatea studen]ilor de a
se exprima mai bine dec=t `n mediul clasic de desf\[urare al
unei clase. Este o bun\ posibilitate pentru studen]i de a
preg\ti `ntreb\rile mai elaborate pentru `nt=lnirile online, iar
profesorii au observat cre[terea nivelului de participare al
studen]ilor la cursurile de instruire online fa]\ de cele clasice. Noile sisteme de instruire online au implementat\ [i
varianta de comunicare audio / video `n care se pot realiza

prezent\ri de documente suport pentru curs, realizarea de
discu]ii directe online, „application and desktop sharing”,
etc. Un avantaj al acestor sisteme, este posibilitatea `nregistr\rii prezent\rilor online pentru o vizualizare ulterioar\ de
c\tre studen]ii care nu au participat la instruirea online sau
de c\tre cei care doresc s\ aprofundeze aceste prezent\ri.
Mirel MIHALI – Coordonator de proiect
http://onlinetraining.cdimm.org/
Cooperare transfrontalier\ – Euroregiunea Carpatica
Euroregiunea Carpatica este o zon\ de cooperare transfrontalier\, care are `n componen]\ regiuni din Ungaria,
Polonia, Rom=nia, Slovacia [i Ukraina, a[ezate de-a lungul
lan]ului Mun]ilor Carpa]i [i `n bazinul r=ului Tisa. ~n cadrul
proiectului „Infotur – O mai bun\ cooperare turistic\ `ntre
]\ri”, implementat de Funda]ia CDIMM Maramure[, regiunile ]int\ sunt Maramure[ [i Satu Mare din Rom=nia [i
Zakarpatska din Ucraina. Vom face o scurt\ prezentare a
regiuni din Ucraina `n aces articol.
Regiunea Zakarpatska – Transcarpatia – cu o suprafa]\
de 12.777 km2 [i o popula]ie de 1.254.000 locuitori.
Re[edin]\ administrativ\ [i cel mai mare ora[ din regiune,
Uzhgorod, are 118.000 locuitori. Regiunea este acoperit\ în
propor]ie de 80% de p\duri. Activitatea economic\ principal\ const\ în comer] [i servicii. Un rol important îl au industria lemnului, industria chimic\, industria constructoare de
ma[ini [i cea energetic\; în agricultur\ domin\ culturile de
cereale, cartofi [i vi]\ de vie. Regiunea – în special zonele
Uzhgorod [i Mukachevo – este recunoscut\ ca produc\toare
de vin [i coniac, datorit\ condi]iilor climatice favorabile.
Uzhgorod, capitala Transcarpatiei, este un centru de
comunica]ii (aeroport), administrativ, cultural [i educa]ional
al regiunii. Ora[ul are o filarmonic\, dou\ teatre [i
numeroase galerii de art\. Este bogat în monumente, dintre
care cel mai renumit este Castelul, care are peste o mie de
ani vechime [i care este ast\zi muzeu. Apoi, parcul
tradi]ional, unde cel mai de pre] „exponat” este o biseric\
de lemn în stil baroc. Monumental\ este de asemenea [i
Catedrala Greco-Catolic\, din secolul XVII, reconstruit\ în
secolul XVIII, precum [i sinagoga în stil maur din 1904.
Ora[ul este cunoscut [i prin parcurile frumoase, gr\dina
zoologic\ [i izvoarele minerale.
Mukachevo – ora[ mai mic, cu doar 77.000 locuitori,
este mândru de obiectivele sale, dintre care se pot vizita:
Castelul ,,Palanok”, unde este ast\zi muzeul de istorie;
M\n\stirea Sfântu Nicolae, din secolul XIV; Re[edin]a familiei Rakoczi de la jum\tatea secolului XVII [i cl\direa
prim\riei. Ora[ul [i împrejurimile sale sunt cunoscute ca
frumoase locuri pentru petrecerea timpului liber. ~n locali-

tatea Svalyava, o sta]iune balnear\, sunt peste 120 de
izvoare minerale (14 sunt folosite la scar\ industrial\) [i
multe sanatorii.
Stuzhytsya – este o rezerva]ie la grani]a cu Slovacia. Aici
sunt ocrotite p\durile seculare de fag, tipice pentru Carpa]i.
În anul 2007 a fost `nscris\ în patrimoniul UNESCO.
Lorena STOICA, Funda]ia Carpatica Oradea

Concuren]\: raportul anual pe 2007
privind politica în domeniul concuren]ei –
protec]ia consumatorilor [i consolidarea
competitivit\]ii Europei
Pe 1 iulie 2008, Comisia European\ a adoptat Raportul
s\u anual pe 2007 privind politica în domeniul concuren]ei,
care ofer\ o imagine de ansamblu asupra principalelor
evolu]ii înregistrate în politic\ în domeniul concuren]ei.
Acesta eviden]iaz\ modific\rile-cheie aduse normelor [i
politicii în domeniul concuren]ei, precum [i principalele
ac]iuni privind punerea în aplicare. Raportul demonstreaz\
prin exemple concrete modul în care au fost utilizate instrumentele politicii în domeniul concuren]ei pentru a consolida competitivitatea Europei [i pentru a proteja consumatorii
[i societ\]ile de comportamentul anticoncuren]ial.
Lupta împotriva cartelurilor esen]iale continu\ s\ dea
rezultate
De[i lupta împotriva cartelurilor cap\t\ un caracter tot
mai global [i devine o provocare tot mai mare, eforturile
depuse de Comisie în aceast\ lupt\ nu au fost niciodat\ atât
de încununate de succes ca în 2007. Politica de clemen]\ a
Comisiei s-a dovedit a fi o arm\ extrem de puternic\ în vederea încuraj\rii societ\]ilor s\ admit\ existen]a cartelurilor.
De exemplu, datorit\ programului de clemen]\, în 2007
Comisia a condamnat un cartel de mare anvergur\ în domeniul ascensoarelor [i sc\rilor rulante [i i-a amendat pe membrii acestuia cu peste 990 de milioane €, precum [i un cartel în domeniul berii constituit în ]\rile de Jos, ai c\rui membri au fost amenda]i cu peste 273 de milioane €.
Difuzarea normelor [i culturii europene în domeniul
concuren]ei la nivel interna]ional
Comisia î[i continu\ eforturile de a difuza cultura în
domeniul concuren]ei peste grani]ele UE. Aceast\ munc\
implic\ asumarea unui rol de lider în foruri precum Re]eaua
interna]ional\ în domeniul concuren]ei, acorduri bilaterale
cu alte autorit\]i în domeniul concuren]ei [i acorduri de
liber schimb cu principalii parteneri comerciali ai UE. De
exemplu, în 2007 au existat schimburi intense între Direc]ia
General\ Concurent\ a Comisiei [i administra]ia chinez\
privind adoptarea noii legi chineze privind antimonopolul.
Industriile de re]ea [i serviciile financiare
Serviciile financiare, telecomunica]iile, precum [i gazul [i
electricitatea r\mân domeniile principale avute în vedere în
toate aspectele politicii în domeniul concuren]ei. Asigurarea
faptului c\ aceste pie]e [i alte sectoare de re]ea func]ioneaz\
bine este un lucru important nu numai pentru puterea de

cump\rare [i posibilitatea de a alege a consumatorilor, ci [i
pentru competitivitatea global\ a UE. De exemplu, Comisia
a impus sanc]iuni antitrust ca urmare a practicilor anticoncuren]iale în domeniul serviciilor [i cardurilor de plat\, spre
beneficiul consumatorilor [i comercian]ilor individuali [i a
sprijinit eforturile aflate în derulare de a institui un spa]iu
unic european de pl\]i pân\ la sfâr[itul anului 2010.
Au fost impuse amenzi antitrust [i în sectorul accesului
în band\ larg\ ca urmare a abuzurilor care i-au privat pe
consumatori de beneficiile concuren]ei între pre]uri. Tot astfel, Comisia a recurs la dispozi]iile Tratatului CE privind
interzicerea practicilor restrictive ale societ\]ilor [i
abuzurilor de pozi]ii dominante pe pia]\ pentru a îmbun\t\]i func]ionarea pie]elor gazului [i electricit\]ii. Aplicarea
normelor antitrust în plus fa]\ de agenda legislativ\ mai
cuprinz\toare a Comisiei a f\cut posibil ca, într-un caz, un
operator istoric s\ nu mai imobilizeze cantit\]i excesive de
gaz pe perioade îndelungate, comportament ce reducea
op]iunile consumatorilor [i posibilitatea intr\rii pe pia]\ a
unor concuren]i care ar fi putut fi mai eficien]i.
Societ\]ilor nu trebuie s\ li se permit\ s\ anuleze beneficiile pentru consumatori ale unei pie]e interne mai
deschise. În iunie 2007, Comisia a interzis preluarea propus\ a Aer Lingus de c\tre Ryanair. Conform statisticilor,
concentra]iile sunt foarte rar interzise. Cu toate acestea,
preluarea avut\ în vedere ar fi dus la o reducere drastic\ a
op]iunilor consumatorilor [i, prin urmare, ar fi fost probabil
s\ duc\ la o sc\dere a calit\]ii [i la o majorare a tarifelor.
Planul de ac]iune privind ajutoarele de stat
Reforma normelor în domeniul ajutoarelor de stat
lansat\ în 2005 prin Planul de ac]iune privind ajutoarele de
stat începe s\ dea rezultate. Conform cifrelor din toamna
anului 2007, statele membre au înregistrat progrese referitor la atingerea obiectivului Consiliului European privind
ajutoare mai bine orientate, care implic\ obiective de
interes comun, precum dezvoltarea regional\, cercetarea [i
dezvoltarea, IMM-urile [i protec]ia mediului.
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/

UE propune protec]ie împotriva discrimin\rii
în afara locului de munc\
Comisia a adoptat pe 2 iulie 2008, o propunere de directiv\ care asigur\ protec]ie împotriva discrimin\rii pe criterii
de vârst\, handicap, orientare sexual\ [i religie sau convingeri, în afara locului de munc\. Aceast\ nou\ directiv\ ar
asigura egalitatea de tratament în domeniile protec]iei
sociale, inclusiv securitatea social\ [i asisten]a medical\,
educa]ia [i accesul la bunuri [i servicii aflate la dispozi]ia
publicului în comer], inclusiv accesul la locuin]e. Sondajele
Eurobarometru arat\ c\ marea majoritate a europenilor sunt
în favoarea acestei legisla]ii: 77% sus]in m\surile de
protec]ie a persoanelor împotriva discrimin\rii în educa]ie [i

68% privind accesul la bunuri [i servicii.
Propunerea prezentat\ va crea condi]ii echitabile pe
întreg teritoriul UE, întrucât în unele state membre sunt
deja în vigoare, la nivel na]ional, ample m\suri de protec]ie
împotriva discrimin\rii. Parlamentul European a solicitat în
repetate rânduri o astfel de propunere orizontal\, în timp ce
[efii de stat [i de guvern au cerut în decembrie 2007
statelor membre s\ î[i intensifice eforturile de combatere a
discrimin\rii.
Legisla]ia va interzice discriminarea direct\ [i indirect\,
precum [i h\r]uirea [i victimizarea. Pentru persoanele cu
handicap, nediscriminarea va include accesibilitatea general\ precum [i principiul „amenaj\rii corespunz\toare” care
se utilizeaz\ deja în legisla]ia european\ în vigoare. Aceasta
va evita îns\ impunerea unei sarcini dispropor]ionate
asupra furnizorilor de servicii, ]inând seama de dimensiunea [i resursele organiza]iei, natura acesteia, costul estimat,
ciclul de via]\ al bunurilor [i serviciilor, precum [i de posibilele beneficii pe care le presupune accesul îmbun\t\]it
pentru persoanele cu handicap.
Directiva va fi aplicabil\ persoanelor fizice numai în
m\sura în care acestea desf\[oar\ activit\]i comerciale. De
asemenea, statele membre vor dispune în continuare de libertatea de a men]ine m\surile care s\ asigure caracterul
laic al statului sau cele referitoare la statutul [i activit\]ile
organiza]iilor religioase. Directiva nu va avea efect asupra
practicilor general acceptate, precum reducerile pentru persoanele în vârst\ (de exemplu, biletele de autobuz [i de
intrare la muzee) sau restric]iile de vârst\ privind accesul la
anumite bunuri (de exemplu, alcool pentru tineri) pe motive
de s\n\tate public\. Pentru a garanta eficacitatea m\surilor
propuse, organismele nationale pentru egalitate vor acorda
consultan]\ victimelor discrimin\rii, în timp ce organiza]iile
societ\]ii civile vor avea, de asemenea, posibilitatea de a
asista victimele în cadrul procedurilor judiciare [i administrative.
Propunere de directiv\ se poate g\si la adresa de
Internet:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId+en

Copiii migran]i [i educa]ia: o provocare
pentru sistemele educa]ionale ale
Uniunii Europene
O carte verde adoptat\ de Comisie pe 3 iulie 2008,
deschide dezbaterea asupra felului în care politicile
educa]ionale pot s\ abordeze mai bine provoc\rile pe care
le implic\ imigra]ia [i fluxurile de mobilitate din interiorul
Uniunii Europene. Prezen]a unui num\r important de copii
migran]i are implica]ii semnificative pentru sistemele
educa]ionale europene. Aspectele esen]iale se refer\ la
modul de a împiedica formarea unor institu]ii de înv\]\mânt
segregate, astfel încât s\ se amelioreze echitatea în domeniul educa]iei; cum s\ se realizeze adaptarea la diversitatea

sporit\ a limbilor materne [i
a perspectivelor
culturale [i cum s\ se dezvolte competen]e interculturale;
cum s\ se adapteze aptitudinile pedagogice [i cum s\ se
construiasc\ leg\turi cu familiile [i comunit\]ile migran]ilor.
Conform datelor atât na]ionale cât [i interna]ionale,
mul]i copii migran]i din Uniunea European\ sufer\ de un
dezavantaj educa]ional prin compara]ie cu colegii lor originari din ]ara respectiv\: abandonul [colar timpuriu este mai
frecvent la ace[ti elevi, iar înscrierea în înv\]\mântul superior mai sc\zut\. Chiar mai îngrijor\tor, în unele ]\ri, elevii
din a doua genera]ie de familii migrante au performan]e
[colare mai slabe decât cei din prima genera]ie. Aceasta
indic\ faptul c\ fractura social\ se poate adânci în timp. În
acela[i timp, exist\ semne clare de intensificare a
tendin]elor c\tre segregare în func]ie de criterii socio-economice, deoarece p\rin]ii cu o situa]ie social\ bun\ au
tendin]a s\ î[i retrag\ copiii de la [colile cu un num\r mare
de elevi migran]i. Disparit\]ile între [coli au tendin]a s\
creasc\ în timp.
Cercet\rile au identificat mai multe cauze care contribuie
la dezavantajul educa]ional actual al multor migran]i. Unii
factori esen]iali au leg\tur\ cu mediul personal al elevilor
migran]i – mediu socio-economic defavorabil, limb\, familie
[i astept\ri ale comunit\]ii. Cu toate acestea, datele arat\, de
asemenea, importan]a sistemelor educa]ionale [i faptul c\
unele ]\ri reu[esc mai bine decât altele s\ reduc\ diferen]a
dintre elevii migran]i [i cei originari din ]ara respectiv\,
demonstrând astfel c\ politicile pot avea o mare influen]\
asupra performan]elor [colare. Segregarea, de exemplu, este
o spiral\ descendent\ care afecteaz\ motiva]ia [i rezultatele
copiilor. Gruparea [i urm\rirea în func]ie de abilit\]i pot avea
efecte similare. A[tept\rile profesorilor [i preg\tirea lor pentru a aborda cu succes diversitatea pot, de asemenea,
condi]iona rezultatele.
Cartea verde trece rapid în revist\ politicile [i abord\rile
care pot favoriza succesul educa]ional al elevilor migran]i.
Aceasta indic\ faptul c\ acele sisteme care pun un accent
puternic pe echitate în domeniul educa]iei sunt, de asemenea, cele mai eficace în integrarea elevilor migran]i. Printre
m\surile politice care par deosebit de utile pentru a aborda
acest aspect sunt înv\]\mântul pre[colar, înv\]area limbilor
str\ine, sprijinul educa]ional suplimentar, cum ar fi consilierea [i medita]iile, educa]ia intercultural\ cât [i parteneriatele cu familiile [i comunit\]ile. Împiedicarea segreg\rii [i
desegregarea [colilor „ghetou” par s\ fie condi]ii indispensabile pentru a garanta oportunit\]i egale reale pentru elevii
migran]i. În acest scop, este esen]ial s\ se asigure standarde
înalte de calitate în toate [colile, în special în ceea ce
prive[te predarea [i conducerea [colilor.
E necesar s\ se defineasc\ [i s\ se pun\ în aplicare
strategii la nivel na]ional sau regional dar înv\]area în echip\
la nivel european se poate dovedi valoroas\. Cartea verde
are ca scop s\ încurajeze un schimb de puncte de vedere

asupra felului de abordare a acestor provoc\ri la toate
nivelurile [i, de asemenea, s\ vad\ cum ar putea în viitor
Uniunea European\ s\ sprijine statele membre în a-[i formula politicile educa]ionale în acest domeniu. În plus,
aceasta studiaz\ viitorul Directivei 77/486/CEE din 1977
referitoare la educatia copiilor lucr\torilor din alte state
membre, care a fost pus\ în aplicare în mod neuniform.
P\r]ile interesate sunt invitate s\ î[i prezinte punctele de
vedere în leg\tur\ cu provoc\rile politice, cu r\spunsurile
politice [i cu rolul posibil al Uniunii Europene în sprijinirea
statelor membre, înainte de 31 decembrie 2008. Comisia
European\ va analiza rezultatele acestei consult\ri [i î[i va
publica concluziile la începutul anului 2009.
Pentru mai multe informa]ii:
http://ec.europa.eu/education/news/news490_en.htm
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

Cum ar trebui s\ fie [colile noastre
în secolul 21?
Comisia European\ vrea ca statele membre s\ coopereze
mai bine pentru ca sistemele [colare s\ fie mai bine adaptate
nevoilor elevilor [i angajatorilor în Europa viitorului, bazat\
pe cunoa[tere. Comunicarea Comisiei „Ameliorarea competen]elor pentru secolul 21: un program pentru cooperarea
european\ în materie [colar\”, men]ioneaz\ c\ schimbarea,
uneori radical\, va fi necesar\ dac\ [colile din Europa vor s\
îi echipeze pe tineri cu toate competen]ele necesare pentru
a tr\i în secolul acesta.
Comisa propune un program de cooperare în trei
domenii:
• accentul pe echiparea tuturor elevilor cu competen]ele
de care au nevoie în via]\. Aceasta include: cre[terea nivelului alfabetiz\rii [i aritmeticii elementare; consolidarea competen]elor în materie de capacitate de înv\]are; [i modernizarea în consecin]\ a programelor [colare, a materialelor
didactice, a form\rii profesorilor [i a evalu\rii;
• angajamentul de a oferi fiec\rui student un
înv\]\mânt de înalt\ calitate. Aceasta include: generalizarea
înv\]\mântului pre[colar; ameliorarea echit\]ii sistemelor
[colare; reducerea abandonului [colar timpuriu; [i ameliorarea sprijinului oferit elevilor cu nevoi speciale în contextul parcursului [colar clasic;

• ameliorarea calit\]ii
profesorilor [i a cadrelor
didactice. Aceasta include: ameliorarea calit\]ii [i
duratei form\rii profesorilor; o recrutare mai eficace a profesorilor; [i ajutor acordat directorilor de [coli
pentru a se concentra asupra îmbun\t\]irii procesului de
înv\]are.
Educa]ia [colar\ este tot mai mult recunoscut\ ca fiind
un domeniu în care amelior\rile sunt esen]iale dac\ statele
membre vor s\ îndeplineasc\ obiectivele Strategiei de la
Lisabona pentru cre[tere economic\ [i ocuparea for]ei de
munc\. Cu toate acestea, progresele realizate în ceea ce
prive[te criteriile de referin]\ privind ameliorarea analfabetismului, reducerea abandonului [colar timpuriu [i
îmbun\t\]irea particip\rii [colare sunt dezam\gitoare.
O metod\ prin care sistemele [colare pot aborda handicapul este ameliorarea accesului la înv\]\mântul pre[colar.
Este de asemenea necesar s\ se asigure c\ [colile reu[esc s\
le predea tinerilor elementele esen]iale. În prezent,
24,1%°din tineri (17,6% din fete; 30,4% din b\ie]i) au rezultate slabe în ceea ce prive[te alfabetizarea. Aceast\ situa]ie
ar putea fi ameliorat\ printr-o abordare mai individualizat\
a procesului de înv\]are [i o utilizare mai creativ\ a
evalu\rii. Comisia propune ameliorarea calit\]ii educa]iei
[colare prin intensificarea autoevalu\rii de c\tre [coli [i prin
ameliorarea calit\]ii form\rii cadrelor didactice.
Comunicarea face parte din pachetul de m\suri prezentat de pre[edintele Barroso pentru a consolida accesul,
oportunit\]ile [i solidaritatea pentru to]i cet\]enii Uniunii
Europene, care a fost adoptat la 2 iulie 2008.
Comunicarea este sus]inut\ de un document de lucru al
serviciilor Comisiei care con]ine cele mai recente statistici [i
rezultate din cercetare, cât [i un rezumat al r\spunsurilor la
consultarea public\ „[coli pentru secolul 21”.
Statele membre colaboreaz\ deja pentru a face schimb
de bune practici în mai multe domenii ale educa]iei [i
form\rii profesionale, în cadrul programului „Educa]ie [i
formare profesional\ 2010”.
Pentru mai multe informa]ii:
http://ec.europa.eu/education/news/news492_en.htm

