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EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
FORME SUPERIOARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎNVĂŢARE PE TOT
PARCURSUL VIEŢII ŞI FORMARE CONTINUĂ
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Educaţie şi formare profesională continuă

2

n

Globalizarea educaţiei constituie una dintre tendinţele de bază ale epocii care
urmează globalizarea economiei.

n

În ţările UE activează strategii de educaţie pe tot parcursul vieţii, precum şi
politici pentru dezvoltarea ocupabilităţii cetăţenilor lor.

n

Se susţine că şomajul, în principal al tinerilor şi al absolvenţilor de
universitate, nu se datorează lipsei de locuri de muncă cu cerinţe
educaţionale înalte, ci incompetenţei sistemului educaţional de a satisface
nevoile specifice întreprinderilor pentru o forţă de muncă cu cunoştinţe şi
calificări înalte.
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Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară.
Programul Comenius.
n

n

n

n
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Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii.
Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la
grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale
care îşi desfăşoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de
personal didactic, precum şi autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau
ONG-urilor care activează în domeniul educaţional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de
formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi
participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi
a consolida dimensiunea europeană în educaţie.
Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmăreşte o ţintă foarte
ambiţioasă, şi anume să implice în activităţi educaţionale de cooperare cel
puţin trei milioane de elevi până în anul 2013.
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Programul Comenius
n

Scop:
n

n

Obiective:
n

n

n

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Cursuri:
n
n
n

4

Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în
rândul profesorilor şi elevilor;
Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării
personale pentru integrare profesională şi cetaţenie activă.

Se adresează:
n

n

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de
formare continuă.

Cursuri generale de formare;
Cursuri în domeniul metodologiei şi pedagogiei predării limbilor straine;
Cursuri pentru învăţarea unei limbi străine.
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Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară.
Activităţi de plasament şi job-shadowing în instituţii.
n

Scopul:
n

n

Activitatea presupune:
n

n

n

n

Observarea modului de organizare şi funcţionare a instituţiei gazdă şi implicarea
participantului la stagiu în activităţile ce se desfaşoară în instituţia respectivă;
Deplasarea într-o altă ţară, la o instituţie şcolară, ONG sau instituţie aparţinând
administraţiei;
Deplasarea în altă ţară europeană, într-o instituţie similară cu cea în care
profesează.

Se adresează:
n
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Schimb de experienţă care facilitează cunoaşterea reciprocă cu efecte în formarea
profesională.

Tuturor categoriilor de personal direct implicate în educaţia şcolară.
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Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară.
Participare la seminarii şi conferinţe.
n

Seminariile şi conferinţele ce pot constitui activităţi de formare pot fi
organizate de către:
n
n
n

n

De asemenea, pot fi rezultate ale Proiectelor de Cooperare Multilaterală
Comenius.

n

Se adresează:
n

6

Reţelele Comenius;
Agenţiile Naţionale
Asociaţii active în domeniul educaţiei şcolare.

tuturor categoriilor de personal direct implicat în educaţia şcolară.

© technical training srl

@<#>MC

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU
n

n

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare
pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.
Obiectivele specifice:
n

n
n
n
n
n
n
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Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii;
Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, în zonele rurale;
Îmbunatăţirea serviciilor publice de ocupare;
Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
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Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU
n

Axe prioritare ale POSDRU
n

8

3.2.1 Axa Prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

n

3.2.2 Axa Prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

n

3.2.3 Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

n

3.2.4 Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

n

3.2.5 Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare

n

3.2.6 Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

n

3.2.7 Axa Prioritară 7: Asistenţă tehnică

© technical training srl

@<#>MC

Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor (CNFPA)
n

n

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are rol consultativ în
fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională
a adulţilor.
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează şi
controlează la nivel naţional următoarele activităţi:
a) autorizarea furnizorilor de formare profesională, prin comisiile de autorizare
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale;
c) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de adulţi prin
formare profesională continuă.

n
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Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor îndeplineşte rolul de
autoritate naţională pentru calificări.
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Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale

n

10

ANPCDEFP administrează următoarele programe:
n

ERASMUS (învăţământ universitar)

n

COMENIUS (învăţământ preuniversitar)

n

Leonardo Da Vinci (formare profesională)

n

Grundtvig (educaţia adulţilor)
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