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ComunitĂŢi virtuale

• Tipuri: geografice, demografice, de 
interese, de practică, de scop, de 
circumstanţe

• Grupuri de discuţii prin e-mail
– http://groups.yahoo.com/

• edu_ro_ict@yahoogroups.com
• ro_ist@yahoogroups.com
• edu_cer_ro@yahoogroups.com

– http://groups.google.com/
– http://www.smartgroups.com
– http://www.ezboard.com
– http://www.coollist.com
– http://www.freelists.org
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ComunitĂŢi virtuale

• Forumuri de discuţii
– http://forum.portal.edu.ro/
– http://www.didactic.ro/forum/
– http://www.1educat.ro/forum/
– Aplicaţie opensource: PhpBB

• Chat, videoconferinţe, 
mesagerie instant

• YahooMessenger, Skype, Microsoft 
NetMeeting
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ComunitĂŢi virtuale

• Sistemul de ştiri pe Web
– Blogging şi RSS
– Blogger.com, Yahoo 360o

– Utilizarea blogurilor în educaţie

• Netiquette – bunele maniere în 
cadrul comunităţilor virtuale
– Reguli generale
– Reguli pentru ulilizarea e-mail-ului
– Reguli de participare la o 

videoconferinţă
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Programe europene

www.elearningeuropa.info/
• Portal ce sprijină utilizarea ICT pentru a 

îmbunătăţi procesul didactic în:
• Şcoli → ghid practic pentru 

implementarea competenţelor ICT
• Învăţământul superior → promovarea 

“innovative-learning”, 
a competenţelor “digitale”

• Angajaţii firmelor → principii ale 
învăţării în reţea

• Educaţia continuă → prin oferta Web
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Programe europene

www.elearningeuropa.info/
• Insight: articole, interviuri, glosare, studii, 

documente oficiale
• Practice: exemple de bună practică, proiecte, 

Netd@ys
• Evenimente, sondaje, forumuri
• Directory: pubicaţii, resurse educaţionale 

pentru şcoli, universităţi on-line, instituţii, 
portaluri de eLearning

• EU Countries: instituţii şi politici educaţionale 
ale statelor membre UE
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Programe europene

• http://myeurope.eun.org/
• Proiect finanţat de UE cu scopul de a 

sprijini profesorii să trezească în elevii 
lor conştiinţa fiinţării ca tânăr cetăţean 
al Europei

• Implică o reţea de peste 3600 de şcoli 
(lista fiind deschisă)

• Exemple de proiecte interne:
Local treasures, A symbol for the 
enlarged Europe, myEUROPE
Chats, Christmas traditions
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Programe europene

• http://europa.eu.int/comm/education/

• Pagina Comisiei Europene pentru sprijinirea 
educaţiei

• secţiunea eLearning - Designing 
Tomorrow's Education → scopul de a
mobiliza comunităţile educaţionale şi 
culturale în vederea atingerii societăţii 
bazate pe cunoaştere.

• secţiunea Call for projects → lista apelurilor 
deschise pentru proiecte educaţionale
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Socrates

• promovarea dimensiunii europene şi 
îmbunătăţirea educaţiei prin cooperarea între 
ţări. 

• Sprijină educaţia continuă a adulţilor 
(facilitarea accesului la educaţie, calificări, 
abilităţi). 

• Buget: 1 850 milioane € pentru o fază de 
7 ani (2000-2006 = a 2-a fază). 

• http://europa.eu.int/comm/education/progra
mmes/socrates/socrates_en.html
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Socrates

1. Comenius: învăţământul preuniversitar
2. Erasmus: învăţământul universitar
3. Grundtvig: educaţia adulţilor şi alte 

modalităţi de educare
4. Lingua: învăţarea şi predarea limbilor 

europene
5. Minerva: utilizarea tehnologiilor informaţiei 
şi comunicării în educaţie

6. Inovaţii în sistemul de învăţământ
7. Acţiuni de cooperare cu alte proiecte 

europene
8. Măsuri concrete
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Leonardo da Vinci

• scop: implementarea politicilor europene de 
organizare a educaţiei vocaţionale. Cooperarea 
internaţională în vederea îmbunătăţirii sistemelor şi 
practicilor din domeniul educaţiei vocaţionale.

• Facilitarea integrării profesionale, îmbunătăţirea 
calităţii şi accesului la educaţie, sprijinirea inovaţiei.

• to facilitate occupational integration, improve the 
quality of training and access to this training, and to 
boost the contribution of training to innovation.

• Buget: 1.15 miliarde € pt. 7 ani (2000-2006).
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Programe europene

• eLearning: promovează integrarea efectivă a ICT în 
sistemele de învăţare şi predare, în vederea progresului 
pedagogic şi a cooperării europene.

• Tempus este un proiect trans-european de cooperare în 
învăţământul superior. Oferă asistenţă pentru reformele 
sociale şi politice din ţările central şi est-europene 
(PHARE) şi din fosta Uniune sovietică şi Mongolia 
(TACIS)

• schemă de sprijinire a comunităţilor locale pentru 
adaptarea sistemelor educaţionale la necesităţile 
economiei de piaţă.

• Bugetul Tempus este stabilit anual. Pentru anul 2000, a 
totalizat 18.5 milioane €.
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Programe europene

• Erasmus Mundus
finanţează cursurile de masterat 
organizate prin cooperarea mai multor 
universităţi europene. Oferă burse 
studenţilor din ţări terţe pentru urmarea 
acestor cursuri.

• EU/USA cooperation.
Un acord oficial de cooperare între UE şi 
SUA, sabilit în 1995, în domeniile 
învăţământului universitar şi vocaţional.

• EU/Canada cooperation.
un acor simila între UE şi Canada
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FP6 şi FP7

• FP6 - Programul Cadru de Cercetare şi dezvoltare
tehnologică

7 arii de priorităţi:
• 1. Stiinţa vieţii, genomica şi biotehnologie pentru 

sănătate
• 2. Tehnologia Societăţii Informaţionale
• 3. Nano-stiinţa si nano-tehnologia, ştinta materialelor , 

produse noi şi
• instrumente.
• 4. Aeronautică si spaţiu.
• 5. Siguranţa şi calitatea alimentelor
• 6. Dezvoltare sustenabilă, schimbări globale şi 

ecosisteme
• 7. Cetăţeni şi guvernare în societăţi bazate pe 

cunoaştere



Mihaela Brut [16] 2005/2006 E-Learning

FP6 şi FP7

FP6  - activităţi specifice:
• Structurarea ERA (aria europeana de 

cercetare): activităţi orientate spre 
cercetare şi inovare, resurse umane şi 
mobilităţi, cercetare de infrastructură, 
societate şi ştiinţă.

• Întărirea fundaţiei ERA: activităţi ce 
au în vedere coordonarea activităţilor 
ştiintifice, politici de dezvoltare a 
cercetării şi inovaţiei.
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FP6 şi FP7

• FP7 - “Cooperarea” între diverse organizaţii
(universităţi, institute, industrie, administraţie
publică) pe nouă tematici:
– tehnologii informatice si de comunicatii;
– energie; 
– sănătate; 
– producţia de alimente, agricultura şi biotehnologii; 
– nanoştiinţe, nanotehnologiui, materiale şi noi

tehnologii de producţie; 
– energie şi mediu inclusiv schimbările climei; 
– transport; 
– ştiinţe socio-umane; 
– securitate şi spaţiu) 



CSCS14  Conference July, 2003

ComunitĂŢi Virtuale. 
Proiecte europene din 

domeniul educaŢiei

Mihaela Brut
http://www.infoiasi.ro/~mihaela

mihaela@infoiasi.ro

ÎÎÎntrebărintrebărintrebări???


