Subject: Info - Consultare publică europeana privind Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități
pentru adulți

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Comisia europeană a lansat pânā la 17 martie 2022 o consultare publicā în domeniul importanței
educație pentru adulţi.
Titlul inițiativei: „Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți”

Consultarea este menită să colecteze opinii cu privire la o Recomandare a Consiliului din 2016 care invită
statele membre să se asigure că adulții cu un nivel scăzut de competențe și calificări au acces la „parcursuri
de actualizare a competențelor” care le permit să își dezvolte competențele, cunoștințele și aptitudinile și,
eventual, să progreseze în direcția obținerii unei calificări. Aceste parcursuri ar trebui să ofere o gamă largă
de măsuri de sprijin, în trei etape: (1) o evaluare a competențelor pentru a identifica competențele existente
și nevoile de actualizare a acestora, (2) o ofertă personalizată de învățare și mentorat și (3) posibilitatea
validării și recunoașterii cunoștințelor și competențelor dobândite, în vederea obținerii unei calificări sau a
unui loc de muncă.
În sensul prezentei consultări, „măsurile de învățare în rândul adulților” se referă la activități de învățare
formală, nonformală și informală pentru adulții cu un nivel scăzut de competențe, întreprinse de adulți (cu
vârsta de peste 25 de ani) după încheierea educației și formării inițiale.
Grupul-țintā de la care se aşteaptā participare sunt: toţi cetățenii, organizații și autorități publice. În special,
consultarea urmărește să colecteze opinii din partea organizațiilor societății civile care activează în domeniul
educației și formării, a partenerilor sociali, a furnizorilor de servicii sociale și de ocupare a forței de muncă,
a autorităților publice de la nivel național, regional și local, a instituțiilor de cercetare, a mediului academic
și a cetățenilor, în capacitatea lor personală sau profesională.
Contact privind această consultare, în cazul în care sunt probleme de transmitere a observațiilor sau alte
aspecte ce țin de inițiatori/organizatori şi nu permit completarea chestionarului: EMPL-UPSKILLINGPATHWAYS@ec.europa.eu
Pagina consultării, versiunea în română, este accesibilā la adresa web: https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/have-your-say/initiatives/12637-Imbunatatirea-competentelor-de-baza-ale-adultilorrecomandarea-privind-parcursurile-de-actualizare-a-competentelor%E2%80%9D-evaluare_ro
Înregistrarea pe portalul “EU Login”, pentru a avea acces la consultare, este obligatorie. Portalul este
disponibil şi în limba românā la adresa: Successful login (europa.eu)

Cu stima,
Echipa UNCJR

