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AMENDAMENTUL 1 
DESCHIDEREA EDUCAȚIEI 

 

EDUC-V-039 

 

Punctul 7 

 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

nu pune sub semnul întrebării faptul că evoluția 

va duce de la sine la apariția unor numeroase noi 

posibilități tehnologice, care vor fi utilizate de 

cetățeni, aceștia adaptându-se spontan și rapid la 

noile evoluții; consideră însă că nivelul european, 

național, regional și local trebuie să vegheze la 

crearea unor sisteme mai sigure și mai durabile, 

care să devină parte a sistemului de învățământ în 

întregul său și să contribuie la obținerea celor mai 

bune rezultate în fiecare situație educațională;  

nu pune sub semnul întrebării faptul că evoluția va 

duce de la sine la apariția unor numeroase noi 

posibilități tehnologice, care vor fi utilizate de 

cetățeni, aceștia adaptându-se spontan și rapid la 

noile evoluții; consideră însă că nivelul european, 

național, regional și local trebuie să vegheze la 

crearea unor sisteme mai sigure și mai durabile, care 

să devină parte a sistemului de învățământ în 

întregul său și să contribuie la obținerea celor mai 

bune rezultate în fiecare situație educațională, 

ținând seama de capacitatea de adaptare la noile 

tehnologii, pentru a reduce astfel decalajul dintre 

grupuri de populație cu niveluri diferite de 

dezvoltare; 

 

Expunere de motive  

Nu toți cetățenii vor putea exploata în aceeași măsură posibilitățile oferite de tehnologii. Pentru a reduce 

decalajul dintre diferitele grupuri de populație, respectiv pentru a crea un nivel egal de instruire, la 

elaborarea programelor trebuie să se aibă în vedere situația din regiunile mai puțin dezvoltate. 

 

_____________ 

 

(HU) RCOD/HLAH/ab 

 



Am. 2 
CDR6183-2013_00_00_TRA_PA_AMC 1-11 (RO) 

AMENDAMENTUL 2 
DESCHIDEREA EDUCAȚIEI 

 

EDUC-V-039 

 

Punctul 22 

 

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că o sarcină importantă a statelor 

membre și a instituțiilor de învățământ constă în 

promovarea unui mediu de predare și învățare 

inovator, printre altele cu ajutorul fondurilor 

structurale și de investiții ale UE. Totodată, la 

nivel național sau la nivelul legislativ 

corespunzător, trebuie examinat în multe cazuri 

ce cerințe există în învățământul școlar care pot 

constitui un obstacol în calea învățării și a 

transmiterii cunoștințelor în alte forme decât 

predarea tradițională în clasă;  

consideră că o sarcină importantă a statelor membre 

și a instituțiilor de învățământ constă în promovarea 

unui mediu de predare și învățare inovator, printre 

altele cu ajutorul fondurilor structurale și de 

investiții ale UE. În acest sens, este necesar să se 

creeze un sistem de sprijin eficient între statele 

membre și structurile de educație. Totodată, la nivel 

național sau la nivelul legislativ corespunzător, 

trebuie examinat în multe cazuri ce cerințe există în 

învățământul școlar care pot constitui un obstacol în 

calea învățării și a transmiterii cunoștințelor în alte 

forme decât predarea tradițională în clasă. Această 

examinare trebuie să urmărească - mai ales în 

statele membre a căror dezvoltare este întârziată - 

reorganizarea sistemelor de educație (și a 

exigențelor acestora) în vederea promovării 

utilizării echipamentelor tehnice moderne în 

procesul de învățare, predare, verificare și evaluare; 

 

Expunere de motive  

Crearea unui cadru de învățare și de predare bazat pe mijloace tehnice inovatoare presupune, în 

numeroase state membre, pe lângă sprijin financiar adecvat, și reorganizarea sistemelor de educație, care 

adesea se caracterizează prin lipsă de flexibilitate și absența totală a inițiativelor și a procedurilor de 

formare inovatoare. 

 

_____________ 

 

(HU) RCOD/HLAH/ab 



Am. 2 
CDR6183-2013_00_00_TRA_PA_AMC 1-11 (RO) 

AMENDAMENTUL 3 
DESCHIDEREA EDUCAȚIEI 

 

EDUC-V-039 

 

Punctul 22 

 

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  
 subliniază că, din punctul de vedere al dezvoltării 

teritoriale, este important ca dezechilibrul digital 

tot mai puțin prezent în ce privește accesul la 

echipamentele TIC să nu cedeze locul unui 

dezechilibru similar în ce privește utilizarea lor. 

În acest scop sunt necesare programe 

complementare, în special în zonele rurale sau 

pentru grupurile defavorizate. Este vorba de 

programe care să prevină ceea ce poate fi numit 

„a doua diviziune digitală” sau, dacă acestea 

există deja, programe ajutătoare. 

 

Expunere de motive  

Mediul rural influențează în mare măsură componentele fundamentale ale utilizării echipamentelor 

TIC. Acest fenomen poate avea tendința de a favoriza apariția celei de-a doua diviziuni digitale. Prin 

urmare, modul de utilizare este un proces articulat și dinamic, care depinde de contextul social. 

 

_____________ 

 

(HU) RCOD/HLAH/ab 

 
 


