Subject: Consultare publica privind educatia digitala in UE

Stimate domnule presedinte,
Comisia Europeana a lansat o consultare publica privind “Noul plan de actiune pentru educatia digitala“.
Context:
În septembrie 2020, Comisia Europeana intentioneaza sa-si actualizeze Planul de actiune pentru educatia digitala
(lansat în 2018) si sa lucreze în continuare la promovarea unei educatii si a unei formari de înalta calitate,
favorabile incluziunii în era digitala. Noul plan de actiune va reprezenta o parte importanta a planului de
redresare „Next Generation EU”, care va sprijini eforturile statelor membre, ale institutiilor de învatamânt si
formare, precum si ale cetatenilor în vederea adaptarii la schimbarile digitale. Sunt avute în vedere si lectiile
învatate în timpul crizei COVID-19.
11 actiuni si trei prioritati sunt avute în vedere:





Prioritatea 1: o mai buna utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare si învatare – 1)
conectivitate în scoli, 2) Instrumentul de autoevaluare SELFIE si programul de mentorat pentru scoli, 3)
calificari semnate digital;
Prioritatea 2: dezvoltarea competentelor si aptitudinilor digitale – 4) platforma pentru învatamântul
superior, 5) competente în materie de stiinta deschisa, 6) Saptamâna europeana a programarii în scoli,
7) securitatea cibernetica în educatie, 8) formarea în domeniul competentelor digitale si antreprenoriale
pentru fete;
Prioritatea 3: îmbunatatirea educatiei printr-o mai buna analiza a datelor si o viziune prospectiva, 9)
studii privind TIC în educatie, 10) Inteligenta Artificiala si analiza, 11) previziuni strategice.

Cine poate participa la consultare : elevi si cursanti, cadre didactice, personalul educational, parinti/tutori,
reprezentanti ai institutiilor de învatamânt si de formare, organizatii guvernamentale si neguvernamentale
(internationale, europene, nationale, regionale si locale), precum si reprezentantii sectorului public si ai
industriei.

Consultarea online este deschisa până la 4 septembrie 2020, iar formularul poate fi completat în româna la
adresa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-ActionPlan/public-consultation

Contact direct pentru mai multe detalii despre aceasta consultare: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu
Sursa generala de informare: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-say-future-digitaleducation-europe
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