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CONCEPTUL DE INVĂłĂMÂNT LA DISTANłĂ  

"UniŃi în diversitate" este motto-ul Uniunii Europene.  

Motto-ul înseamnă că, prin intermediul UE, europenii sunt uniŃi prin 
eforturile comune in  asigurarea păcii şi prosperităŃii, şi că diferitele culturi, 
tradiŃii şi limbi vorbite în Europa sunt un atu pentru continentul nostru.  

 

Prin alegerea "O Europă fără bariere", ca motto al său la preluarea 
Preşedintiei intre ianuarie şi iunie 2009, Republica Cehă îşi exprima dorinŃa de a 
elimina obstacolele rămase între statele membre UE, în special în ceea ce 
priveşte piaŃa internă - libera circulaŃie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi 
capitalului, dar şi obstacolele ridicate de reglementările europene exrem de 
complexe in raport cu sistemele de drept naŃionale.  

Aceste bariere fac imposibilă utilizarea la maxim a potenŃialului fiecărui 
stat in parte dar şi cel al Uniunii Europene in integralitatea ei.  

În acelaşi timp, motto-ul exprimă deschiderea Europei către exterior, in 
întreaga lume.  

------- 
 
 Pentru crearea unei culturi comune, pentru cultivarea şi 

dezvoltarea sentimentului apartenenŃă, libertate, securitate şi justiŃie în Europa, 

Consiliul European a adoptat deja binecunoscutul program multianual, 

Programul de la Stockholm, pentru perioada 2010-2014. 

 

 Programul Stockholm statuează că instituŃiile europene ar trebui să 

utilizeze toate oportunităŃile oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a 

consolida spaŃiul european de libertate, securitate şi justiŃie în beneficiul 
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cetăŃenilor UE. . Ar trebui să se acorde prioritate mecanismelor care facilitează 

accesul la justiŃie, astfel încât cetăŃenii să îşi poată valorifica drepturile pe 

întreg teritoriul Uniunii. Ar trebui, de asemenea, să se îmbunătăŃească 

cooperarea între profesioniştii din domeniul juridic, dar şi formarea acestora. 

  

 Iată de ce, pentru a crea o cultură europeană veritabilă în 

domeniul, este esenŃial să se accelereze procesul de formare privind 

chestiunile legate de dreptul Uniunii, iar formarea să devină accesibilă în mod 

sistematic pentru toate profesiile implicate în implementarea reglementărilor 

spaŃiului de libertate, securitate şi justiŃie. Aceasta va include judecători, 

procurori, personal din sistemul justiŃie, poliŃie, vameşi şi poliŃia de frontieră. 

 

 Programul Stockholm prevede ca acest obiectiv să fie realizat prin 

intermediul programelor europene de formare sistematice oferite tuturor celor 

implicaŃi. Pentru Uniune şi statele sale membre, obiectivul ambiŃios ar trebui să 

fie acela ca, până în 2015, un număr substanŃial de specialişti să participe la 

un program european de formare sau la un schimb cu un alt stat membru, 

care poate face parte dintr-unul din programele de formare deja instituite. În 

acest scop ar trebui utilizate în mod special instituŃiile de formare europene şi 

naŃionale. Se pot căuta soluŃii la nivel european, pentru a consolida 

programele europene de formare. Trebuie, de asemenea, să se elaboreze 

programe de învăŃare online şi materiale de formare comune pentru formarea 

specialiştilor în materie de mecanisme europene.  

  

 Formarea judecătorilor, a procurorilor şi a personalului din justiŃie în 

afara acestora este esenŃială pentru consolidarea încrederii reciproce; 

Uniunea ar trebui să continue sprijinirea  şi consolidarea măsurilor de sporire a 

posibilităŃilor de formare în conformitate cu articolele 81 şi 82 din TFUE. 

 Consiliul European invită statele membre la consolidarea 

capacităŃilor operaŃionale şi a instrumentelor aflate la dispoziŃia judecătorilor, 

procurorilor şi a tuturor celorlalŃi actori implicaŃi în domeniul justiŃiei. În acest 

sens, Consiliul European invită la o implicare mai activă a Eurojust şi a reŃelelor 
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judiciare europene în materie civilă şi penală pentru a participa la 

îmbunătăŃirea cooperării şi a aplicării eficiente a legislaŃiei UE de către toŃi 

specialiştii. Ar trebui să se continue activitatea privind îmbunătăŃirea 

instrumentelor electronice care au fost dezvoltate până în prezent şi ar trebui 

să fie asigurate resursele pentru aceasta. 

 

 Consiliul European consideră, de asemenea, că toate mijloacele 

moderne de comunicare electronică ar trebui utilizate pe deplin şi că 

autorităŃile judiciare ar trebui să beneficieze cât mai curând posibil de 

mijloace de comunicaŃii electronice securizate, care să permită transmiterea 

în siguranŃă a corespondenŃei. Uniunea ar trebui, de asemenea, să pună 

accentul pe sistemul de videoconferinŃă şi pe asistenŃa acordată dezvoltării 

de instrumente de traducere pentru a le face cât mai exacte posibil. 

  
Astfel,  

 ÎnvăŃământul la distantă este, in prezent, un punct de referinŃă in 

agenda instituŃiilor europene, termenul agreat de Uniunea Europeană pentru 

această formă de învăŃământ fiind acela de eLearning.  

 Prin eLearning se asigură facilitarea accesului la cele mai noi 

informaŃii, dobândirea de noi cunoştinŃe, învăŃarea continuă prin metode noi 

şi eficiente de învăŃare, folosind noile medii multimedia şi Internet pentru 

îmbunătăŃirea calităŃii procesului de învăŃare.  

 Acest tip de formare implică utilizarea unei varietăŃi de 

echipamente asociate unui computer sau a altui mijloc electronic pentru a 

transmite materiale educaŃionale, cum ar fi CD-ROM sau DVD, spre deosebire 

de termenul de „online” care necesită utilizarea in mod obligatoriu a 

Intranetului sau a Internetului. 

 

 În esenŃă, formarea prin intermediul eLearning conŃine trei 

elemente fundamentale: conŃinutul digitalizat, servicii şi tehnologie. ConŃinutul 

reprezintă coloana vertebrală, serviciile furnizează suport, iar tehnologia 

furnizează mijloacele prin care conŃinutul ajunge la cursant.  
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 Formarea prin intermediul eLearning este acel proces de învăŃare 

în care formatorul şi cursanŃii sunt situaŃi fizic în locuri diferite. Procesul poate 

avea loc:  

� sincron (de exemplu, în cadrul unei săli de clasă virtuale în 

care cursanŃii şi formatorii se întâlnesc şi acŃionează ca şi cum s-ar afla fizic în 

acelaşi loc) sau  

� asincron (instruirea se poate desfăşura la data şi ora 

preferată de student şi se poate repeta ori de câte ori acesta are nevoie 

pentru asimilarea cunoştinŃelor). Poate include, de asemenea, instruirea prin 

corespondenŃă, prin mijloace video şi audio, transmisie prin satelit.  

 

 În ceea ce priveşte conŃinutul acestui concept de formare la 

distanŃă, o posibilă descriere cuprinde următoarele caracteristici:  

� procesul de învăŃare se realizează într-o clasă virtuală;  

� materialul educaŃional este, in general, accesibil pe Internet, cu 

condiŃia înregistrării sub username şi parolă ;  

� clasa virtuală beneficiază de atenŃia unui formator (facilitator, 

moderator) care planifică activitatea grupului de participanŃi, supune 

dezbaterii acestora aspecte ale cursului în conferinŃe asincrone (forumuri de 

discuŃii) sau sincrone (chat sau videoconferinŃe), furnizează resurse auxiliare, 

comentează/corectează exerciŃiile, urmărind evoluŃia fiecărui participant;  

� învăŃarea devine un proces social; prin interacŃiune şi colaborare, 

grupul de participanŃi şi instructorul formează pe parcursul cursului o 

comunitate virtuală;  

� materialul cursului are o componenta statică - cea pregătită de 

formator împreună cu o echipă specializată în design de curs eLearning - şi 

una dinamică, rezultată din interacŃiunea participanŃilor, din sugestiile, 

clarificările, comentariile, resursele aduse de aceştia;  

� cele mai multe medii de eLearning permit monitorizarea activităŃii 

participanŃilor, iar unele şi simulări, lucrul pe subgrupuri, interacŃiunea audio, 

video.  
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 Platformele eLearning implică folosirea unui computer sau a altor 

dispozitive electronice în scopul de a furniza materiale de formare 

profesională în scopuri educaŃionale. ÎnvăŃământul electronic acoperă o 

vastă categorie de aplicaŃii şi procese, precum: învăŃământ prin intermediul 

Internetului/Intranetului (Web based learning), învăŃământ oferit prin 

intermediul calculatorului (computer based learning), clase virtuale, 

colaborare digitală. ConŃinutul electronic este oferit cu ajutorul Internetului, a 

Intranetului, prin benzi audio sau video, prin satelit sau pe CD-ROM. Termenul 

de învăŃământ electronic este utilizat în zilele noastre şi ca termen unificator 

pentru o multitudine de tehnici de învăŃare, instruire prin mijloace asistate de 

calculator. ÎnvăŃământul electronic se referă la utilizarea tehnologiilor 

Internetului pentru a furniza un vast şir de soluŃii care amplifică performanŃa şi 

cunoştinŃele.  

 ParticularităŃile specifice tehnologiilor de eLearning aduc noi 

dimensiuni în educaŃie şi în domeniul justiŃiei reprezintă o alternativă 

complementară faŃă de metodele tradiŃionale de formare continuă.  

  

 Principalii participanŃi în procesul de eLearning, din punct de 

vedere al utilizatorilor unei platforme educaŃionale sunt:  

• tutorele;  

• cadrul didactic formator;  

• subiecŃii;  

• administratorul de sistem;  

• manager program de studiu.  

 
 
 Ce avantaje prezintă modalitatea de instruire eLearning? 

 Avantajul principal, pentru cei care beneficiază de această 

modalitate de instruire, este flexibilitatea deosebită în utilizarea timpului 

destinat instruirii. Această modalitate permite obŃinerea independenŃei 

procesului de instruire faŃă de spaŃiul necesar instruirii. Nici formatorul, nici 

cursantul nu trebuie să fie prezenŃi sistematic în acelaşi loc aferent procesului 
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de instruire şi de aici o serie de avantaje cu privire la posibilitatea de extindere 

a sistemului de instruire.  

 De asemenea, dispar complet sau se atenuează semnificativ 

restricŃiile legate de numărul de cursanŃi ce revin unui formator. 

  Alte avantaje importante ar fi:  

• centrarea pe cursant  

• o formare individualizată pe care cursurile pe hârtie nu o pot oferi, 

astfel, dacă există o evaluare a nevoilor, eLearning-ul poate acoperi priorităŃi 

specifice şi neacoperite de formarea tradiŃională 

• învăŃarea este progresivă şi poate fi controlată de către utilizator 

în funcŃie de ritmul fiecăruia de învăŃare; cursanŃii ale căror cunoştinŃe sunt 

avansate pot trece peste etapele deja cunoscute ajungând la informaŃiile 

dorite într-un timp mult mai scurt, în timp ce începătorii din domeniul respectiv 

îşi pot încetini procesul de învăŃare în funcŃie de propriile limite, înlăturând 

astfel frustrarea care poate apare în cazul cursurilor tradiŃionale 

• accesul în timp real la cunoştinŃe, de oriunde şi oricând, care 

permite implementarea activităŃilor de formare în cadrul corpului de magistraŃi 

care din punct de vedere geografic este dispersat – o caracteristică a 

sistemului judiciar de altfel 

• facilitează accesul la programele de formare pentru un număr 

mare de judecători şi procurori la un cost total mai scăzut 

• pot oferi o alternativă magistraŃilor care din cauza încărcăturii 

foarte mari nu pot participa la activităŃile tradiŃionale de formare , variantele 

online oferindu-le posibilitatea de a combina viaŃa de familie cu obligaŃiile ce 

revin din activitatea profesională 

• aceste metodologii reduc numărul instanŃelor şi parchetelor de 

unde magistraŃii trebuie să lipsească pentru a participa la activităŃile de 

formare  

• pot duce la o mai mare implicare a cursanŃilor care sunt obligaŃi 

să se manifeste activ în procesul de învăŃare şi să renunŃe la comportamentul 

pasiv din sălile de curs, acest lucru este datorat caracteristicilor specifice 

eLearning care impun dezvoltarea unor mecanisme permanente de 
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comunicare flexibile între participanŃi pe de o parte, şi participanŃi şi formatori 

pe de altă parte 

• timpul necesar asimilării informaŃiei se reduce, unele studii au 

dovedit faptul că în medie intre 40 şi 60 de procente din timpul necesar de 

învăŃare se reduce prin aceste noi metode  

• pot fi selectaŃi cei mai buni experŃi în domeniile de formare nefiind 

nevoie de prezenŃa fizică a acestora în sălile de curs, astfel, magistraŃii pot 

avea acces la cele mai bune informaŃii disponibile în acel moment  

• produsele Web permit formatorilor să-şi actualizeze cursurile şi 

materialele în întreaga reŃea, cu refacerea automată a informaŃiilor şi accesul 

cursanŃilor la cele mai noi date şi informaŃii 

• nu sunt necesare cheltuieli de deplasare, nici întreruperea 

activităŃii profesionale curente; marele beneficiu adus de eLearning îl 

reprezintă eliminarea costurilor şi a inconvenientelor care sunt reprezentate de 

necesitatea ca formatorul şi cursantul să se afle în acelaşi loc; studiile arată că 

organizaŃiile din SUA de exemplu şi-au redus costurile cu 50-70% când au 

înlocuit instruirea tradiŃională cu livrarea electronică a cursurilor 

• participanŃii colaborează şi învaŃă (să lucreze) împreună - putem 

face o paralelă între învăŃământul tradiŃional şi cel electronic urmărind datele 

psihologului William Glasser, care  spune că reŃinem:  

o 10% din ce citim  

o 20% din ce auzim  

o 30% din ce vedem  

o 50% din ce vedem şi auzim  

o 70% din ce discutăm cu alŃii  

o 80% din ce experimentăm  

o 95% din ce îi învăŃăm pe alŃii  

• cursanŃii care utilizează acest tip de învăŃământ au mai multe 

interacŃiuni cu colegii, petrec mai mult timp cu pregătirea materialelor, înŃeleg 

mai bine temele (în medie, creşterea performanŃelor lor este cu 20% mai mare 

decât la cursanŃii de la învăŃământul tradiŃional 
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• acest tip de invăŃare elimină teama de a greşi în faŃa unui grup 

de oameni; cursanŃii pot încerca lucruri noi, pot greşi şi pot afla unde au greşit 

învăŃând astfel ce au făcut bine şi ce nu  

• arhitectura informaŃiei este modulară, aceasta facilitând 

învăŃarea 

• materialul este de multe ori personalizat cunoştinŃelor şi 

experienŃei anterioare a cursantului  

• de multe ori sistemul integrat de învăŃare oferă funcŃiuni ca cele 

legate de înregistrare, plata online, monitorizarea progresului cursanŃilor, 

testare automată 

• poate oferi inclusiv posibilitatea de a obŃine certificări şi atestate 

de participare fiecărui participant 

 
 
Ce dezavantaje prezintă modalitatea de instruire eLearning? 

 

1. Pentru cei care beneficiază de această modalitate: 

 necesită anumite echipamente (calculatoare, infrastructură specifică 

reŃelelor, acces la internet etc.), implicit costuri suplimentare faŃă de varianta 

clasică; 

 necesită din partea celor care urmează un astfel de tip de instruire 

anumite abilităŃi în utilizarea calculatorului; 

 rezistenŃa la nou si acceptarea cu greutate a acestor metode de 

informare în comparaŃie cu materialele imprimate şi documentele de referinŃă 

editate pe hârtie; 

 interacŃiunea redusă este un alt dezavantaj prin reducerea interacŃiunii 

sociale şi culturale prin caracterul impersonal, inexistenŃa mecanismelor 

clasice de comunicare „faŃă în faŃă” şi  absenŃa comunicării non-verbale pe 

care folosirea mijloacelor informatice le presupune.  

 

2. Pentru cei care pun la dispoziŃie această modalitate de instruire: 

 dificultatea creării de materiale necesare instruirii în forma şi pe suportul 

cerut de instruirea în sistem eLearning; 
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 dificultatea utilizării materialelor de instruire în situaŃia în care cursanŃii nu 

studiază în aceeaşi limbă maternă; 

 eficienŃa mai scăzută a sistemului de evaluare online a nivelului de 

cunoştinŃe. 

 

 

 

Alte dezavantaje 

• studiile realizate indică faptul că pregătirea unui curs eLearning 

este mai costisitoare decât cea a unuia tradiŃional (deşi costurile sunt apoi 

amortizate rapid!), în echipa de "construire" a unui curs intrând persoane 

specializate în web design, design educaŃional;  

• eLearning nu poate fi eficient atunci când dotarea cu 

echipamente necesare nu este corespunzătoare, când conexiunile la Internet 

nu există sau nu sunt rapide - astfel, poŃi avea senzaŃia că stai la uşa 

amfiteatrului, neputând intra; 

• necesită abilităŃi în domeniul utilizării calculatoarelor CursanŃilor li 

se solicită anumite cunoştinŃe în domeniul IT. În cele mai multe cazuri instalarea 

unui sistem eLearning presupune instalarea de aplicaŃii sau medii adiŃionale 

care presupun cunoştinŃe tehnice suplimentare. În cazul în care sistemul 

prezintă o multitudine de funcŃiuni care nu sunt modularizate, utilizatorul are 

reŃinere în utilizarea acestora şi în consecinŃă este diminuată eficienŃa 

sistemului în sine; 

• costuri mari pentru proiectare şi întreŃinere Acestea includ şi 

cheltuieli cu tehnologia (hard şi soft), transmiterea informaŃilor în reŃea, 

întreŃinerea echipamentului, producerea materialelor necesare. Comparativ 

însă cu toate costurile pe care le implică procesul educaŃional clasic, acestea 

sunt net mai mici; 

• de asemenea, conŃinutul digitalizat al cursurilor poate fi 

neadecvat nevoilor reale de formare; 
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• rezistenŃa sistemului la introducerea unor tehnologii noi dată şi de 

modelul cultural al unui grup profesional foarte competitiv şi înalt 

profesionalizat. 
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ÎNVĂłĂMÂNTUL LA DISTANłĂ IN EUROPA 
 

  Şcolile de magistratură europene definesc eLearning-ul ca 

fiind un mod de furnizare a unor programe de învăŃare, pregătire sau de 

educaŃie prin mijloace electronice. 

 ReŃeaua Judiciare Europene de Formare (EJTN) oferă cadrul 

organizat, la nivelul Uniunii Europene, de colaborare intre membrii săi şi 

dezvoltare in această nouă metoda de formare prin punerea la dispoziŃia 

statelor membre a unui spaŃiu public - website-ul şi Intranetul destinat exclusiv 

membrilor, platforma de eLearning MOODLES şi resursele necesare pentru a 

avea acces la informare şi învăŃare.  

 

 Obiectivele EJTN in domeniul formării la distanŃă prin eLearning 

constau in: 

 

� Sprijinirea construcŃiei spaŃiului juridic european; 

� Facilitarea obŃinerii de informaŃii şi mijloace tehnice de 

comunicare (ICT); 

� Deschiderea accesului la formare şi învăŃare in toate domeniile 

de drept;  

� Crearea unei reŃele eLearning; 

� Transmiterea şi schimbul de bune practici intre organismele 

judiciare naŃionale; 

� MenŃinerea unei direcŃii sistematice si sustenabile in acest sens; 

� Constituirea unui exemplu in reŃea. 

 

 Programul de dezvoltare a învăŃământului la distanŃă – eLearning 

– elaborat in cadrul grupului de lucru pe tehnologie din cadrul EJTN identifică 

următoarele elemente componente şi interdependente: 

 

• O strategie comprehensivă 

• O reŃea de experŃi 
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• Resurse suport 

• O platformă larg răspândită şi utilizată - Moodles 

• Cursuri pilot 

 

 In ceea ce priveşte procesul de dezvoltare a programului 

eLearning, strategia EJTN prevede încadrarea acestuia in viziunea şi strategia 

generala a EJTN, definirea nevoilor in eLearning, poziŃionarea ReŃelei ca fiind 

un participant activ in acest proces, ghidarea actualului proces de dezvoltare 

a produsului eLearning şi coordonarea acestuia din perspectiva unui model 

de referinŃă pentru partenerii EJTN. 

 

 Pentru viitor, EJTN isi propune un proces de asigurare a 

sustenabilităŃii dezvoltării programului eLearning la nivel naŃional şi european 

prin: 

 Creşterea numărului de grupuri de lucru sau grupuri tematice, cu 

utilizarea platformei Moodles; 

 Utilizarea platformei ca spaŃiu de întâlnire si interacŃionare ca şi 

resursă suport pentru diferite proiecte, programe şi evenimente; 

 Introducerea de noi funcŃionalităŃi in platformă, cum ar fi Wikis; 

 Încurajarea dezbaterilor in cadrul forumurilor; 

 Lansarea, in 2011, a unui curs eLearning creat de EJTN (in drept 

civil sau drept penal). 
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         PAŞII PARCURŞI DE INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII  

IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII E-LEARNING 
 
 
Proiectele de dezvoltare a unui sistem de formare continuă la distanŃă, 

eLearning, a magistraŃilor  reprezintă o direcŃie importantă a strategiei de 

dezvoltare a INM şi sprijină îndeplinirea obiectivelor INM de formare continuă 

prin oferirea de metode complementare de formare a judecătorilor şi 

procurorilor in cadrul unei platforme eLearning - suport pentru crearea şi 

gestionarea de cursuri si seminarii la distanŃă. 

Analizele făcute in cadrul componentelor de formare ale INM arată că 

utilizarea metodelor de formare eLearning prin încărcarea de cursuri in  

platforma de eLearning a INM şi formarea la distanŃă a magistraŃilor – auditori 

de justiŃie sau magistraŃi in funcŃie - asigură: 

� Accesul unui număr mai mare de magistraŃi la materialele de curs 

� Scăderea costurilor implicate de instruirea magistraŃilor în domenii 

noi ale criminalităŃii 

� Standardizarea materialelor de instruire şi a practicii judiciare 

� Transmiterea mai rapidă a noilor cunoştinŃe şi a bunelor practici 

judiciare către magistraŃii din teritoriu 

� Familiarizarea magistraŃilor cu tehnologii şi instrumente noi de 

formare şi de colaborare 

� Asigurarea unui mediu virtual de colaborare între magistraŃi şi 

utilizarea deprinderilor de colaborare on-line şi în cooperarea europeană şi 

regională. 

 

INM utilizează, ca mediu virtual pentru crearea, dezvoltarea şi derularea 

componentei de formare la distanŃă platforma open-source DOKEOS. 

Această platformă pentru învăŃământ la distanŃă a fost adaptată şi 

implementată in luna iulie 2008, in cadrul unui proiect al Băncii Mondiale 

derulat de INM al cărui contractor a fost Siveco România. La acel moment, in 

platforma Dokeos a fost incarcată varianta pilot a unui curs in domeniul 

ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului ce priveşte Art. 1, Protocolul 1, 
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CEDO, elaborat şi adaptat pentru eLearning de un formator al INM, in 

colaborare cu specialişti in design de curs eLearning. 

 
In continuarea acestui demers, in cursul anului 2009, INM a iniŃiat (cu 

sprijinul unui program de asistenŃă Phare) o procedură de 

transformare/adaptare a curriculei tradiŃionale de seminar in curriculum 

pentru cursuri livrate in maniera învăŃământului la distanŃă, cu sprijinul unui 

designer in cursuri eLearning.  

De asemenea, au fost concepute si adaptate studiului la distanŃă  4 

cursuri de formare continuă  la care au lucrat 4 echipe de formatori, in 

domeniile: 

� Drept comunitar  

� CEDO 

� Practică unitară in materia fondului funciar 

� Practică unitară in materia restituirii de imobile  

 

In susŃinerea acestui demers al INM de creare a unui sistem de 

învăŃământ la distanŃă complet funcŃional, Institutul a contractat – in 2010 - un 

proiect Phare Twinning Light cu Consiliul General pentru Sistemul Judiciar din 

Spania şi Şcoala Judiciară din Spania, privind „Dezvoltarea formării continue a 

judecătorilor şi procurorilor prin cursuri de formare la distanŃă” RO2007/IB/JH-26 

TL. 

Obiectivele acestui proiect au avut in vedere obŃinerea unei echipe de 

formatori ai INM bine pregătite in metodologia dezvoltării şi livrării cursurilor de 

formare eLearning şi crearea, până la sfârşitul anului, a unui număr de 3 

module de formare la distanŃă in următoarele domenii:  

� AnticorupŃie,  

� Lupta împotriva criminalităŃii economice şi financiare şi  

� Confiscarea bunurilor. 

Astfel, in 2011, INM va avea la dispoziŃie 7 cursuri funcŃionale şi încărcate 

in platforma eLearning in domeniile sus-menŃionate, urmând ca acestea să fie 

incluse in Programul de seminarii pentru 2011, alături de cursurile tradiŃionale 

de formare continuă, şi lansate către magistraŃii din întreaga Ńară, pentru 
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exprimarea opŃiunilor de pregătire pentru anul 2011, cu precizarea că metoda 

livrării de cunoştinŃe prin procedura învăŃământului la distanŃă (e-learning) va 

constitui o metodă complementară formării tradiŃionale, prin cursuri si seminarii 

face to face. 

Seminariile in variantă eLearning vor fi deschise participării magistraŃilor 

din întreaga Ńară, aceştia fiind liberi să ii exprime opŃiunea pentru unul sau altul 

din acŃiunile de formare continuă aflate in Programul de seminarii de formare 

continuă pentru 2011. 

De asemenea, INM isi propune - pentru viitor - implicarea in derularea 

de fonduri structurale, alături de EJTN, in vederea derulării de proiecte 

europene in domeniul eLearning. 

  

 Curentul din ce în ce mai mare în favoarea folosirii eLearning este 

motivat de multiplele beneficii pe care acesta le presupune. Totuşi, trebuie 

subliniat faptul că oricât de mult ar fi eLearning-ul apreciat şi dezvoltat, 

folosirea computerelor nu va putea elimina niciodată formatorii şi formele 

tradiŃionale de pregătire din programele de formare naŃionale. 

 


