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Implicați-vă !
Iată cum puteți contribui la succesul acestei inițiative:
•

•

•

Transmiteți mai departe informațiile referitoare la inițiativa „Parcursuri de actualizare a
competențelor” și gândiți-vă la contribuția pe care
o poate aduce organizația dumneavoastră.
Profitați de această inițiativă pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu importanța
competențelor de bază și a învățării în rândul adulților și pentru a mobiliza mai multe persoane.
Faceți schimb de bune practici pe platforma EPALE
dedicată educației adulților în Europa și participați
la dezbatere.

•

Dacă sunteți o autoritate publică, definiți
măsuri de punere în aplicare, implicați părțile interesate și mobilizați resurse.

•

Dacă vă desfășurați activitatea în domeniul
educației și al formării adulților, aplicați, dacă
este posibil, cele trei etape și încercați să ajungeți
la persoanele vizate pentru a le facilita accesul la
„Parcursurile de actualizare a competențelor”.

•

Dacă sunteți angajator, examinați modalitățile
prin care îi puteți ajuta pe angajații dumneavoastră
să utilizeze „Parcursurile de actualizare a
competențelor” și să progreseze în cadrul diferitelor etape.

Recomandarea intitulată „Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți”
a fost adoptată în decembrie 2016 de către Consiliul
UE. Ea este una dintre principalele propuneri legislative
din cadrul „Noii agende pentru competențe în Europa”. Principiul conform căruia orice persoană (inclusiv
adulții) are dreptul la o educație, o formare și o învățare
pe tot parcursul vieții de calitate și favorabilă incluziunii
reprezintă unul dintre cele 20 de principii-cheie propuse
în cadrul pilonului european al drepturilor sociale.

Parcursuri de actualizare
a competențelor
Noi oportunități de învățare
pentru adulți

Pentru a citi textul integral al recomandării și pentru a
afla realizările anumitor state membre, precum și multe
alte informații referitoare la acest subiect, vă invităm
să consultați:

ec.europa.eu/social
Social Europe
@EU_Social
#UPskillEU
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De ce este necesară
Recomandarea „Parcursurile de
actualizare a competențelor”?
Citirea, scrierea, efectuarea unor calcule simple și
utilizarea unui computer: acestea sunt activități pe care le
desfășurăm în fiecare zi, punând în practică competențele
noastre de bază, în mare parte chiar fără să ne dăm seama.
Totuși, ele nu sunt la fel de simple pentru toată lumea.
Pentru aproape 70 de milioane de persoane din Europa, astfel de sarcini simple, care pentru alții sunt de la
sine înțelese, reprezintă o luptă.

Cum vor funcționa ?
„Parcursurile de actualizare a competențelor” vor consta în trei etape simple, adaptate întotdeauna situației specifice
a fiecărei persoane.
Până în 2018, statele membre ale UE sunt invitate să creeze, pe baza structurilor naționale existente, instrumentele
necesare pentru a pune în practică „Parcursurile de actualizare a competențelor”. Pentru aceasta, ele ar trebui să coopereze îndeaproape cu toți actorii implicați în învățarea în rândul adulților.
Uniunea Europeană va sprijini inițiativa prin intermediul mai multor programe de finanțare, în special prin Fondul
social european și Erasmus+, și va facilita învățarea reciprocă și schimburile de experiență pentru a garanta succesul
inițiativei.

Indiferent dacă aceste persoane sunt încadrate în muncă,
șomere sau inactive din punct de vedere economic, noua
inițiativă „Parcursuri de actualizare a competențelor”
le vor oferi un nou început, identificând și recunoscând
cunoștințele și competențele pe care le dețin deja, oferindu-le o educație și o formare suplimentară și permițândule, în cele din urmă, să obțină o nouă calificare.

Validarea și
recunoașterea

Evaluarea
competențelor
Adulților li se
oferă
posibilitatea
să își identifice
competențele
existente și
nevoile de
actualizare a
acestora.
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Ofertă de
formare
personalizată
Adulților li se
oferă oportunități
de educație și de
formare flexibile și
de calitate, pentru
a-și îmbunătăți
competențele de
care au cea mai
mare nevoie.

Adulților li se
oferă
posibilitatea
ca noile lor
competențe să
fie validate și
recunoscute, ei
putând alege să le
utilizeze pe piața
muncii sau să
continue să învețe
și chiar să
progreseze către
un nivel de
calificare mai
ridicat.

