Adoptarea Planului de acțiune pentru integrare și incluziune 2021 – 2027
Comisia Europeană a adoptat, în data de 24 noiembrie a.c., Planul de acțiune pentru integrare și
incluziune 2021 – 2027 care stabilește noi acțiuni bazate pe realizările planului de acțiune din 2016 și
prezintă noi acțiuni și un cadru mai solid pentru promovarea integrării și a incluziunii, punând accentul
pe aspectele esențiale ale integrării și ale incluziunii reușite...

citește mai mult....

Numărul 24 – Decembrie 2020

Coronavirus: resurse didactice online
Comisia Europeană a publicat recent o selecție de resurse și instrumente online destinate cursanților,
profesorilor și educatorilor în contextul pandemiei de COVID-19.
Pandemia de COVID-19 și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii virusului au
provocat perturbări semnificative în cadrul activităților de educație...

citește mai mult....

Rețeaua Centrelor Naționale de Informare Asia – Pacific (APNNIC)
Unul dintre elementele-cheie în luarea unei decizii corecte pentru recunoașterea unei calificări
profesionale este accesul la informații oficiale, iar în contextul pandemiei COVID-19, acesta a dobândit o
importanță și mai mare. Sub egida Convenției de la Tokyo, Rețeaua Centrelor Naționale de Informare
din zona Asia - Pacific (APNNIC) a lansat un nou portal...

citește mai mult....

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor vă urează Sărbători Fericite

CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor, autorități publice, instituții de învățământ superior și
organisme profesionale și vă urează Sărbători Fericite!
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Adoptarea Planului de acțiune pentru integrare
și incluziune 2021 – 2027

educație și formare, forță de muncă și recunoașterea
aptitudinilor, sănătate și servicii sociale (acces la locuințe
adecvate și accesibile).

Comisia Europeană a adoptat, în data de 24 noiembrie
a.c., Planul de acțiune pentru integrare și incluziune 2021 –
2027 care stabilește noi acțiuni bazate pe realizările planului
de acțiune din 2016 și prezintă noi acțiuni și un cadru mai
solid pentru promovarea integrării și a incluziunii, punând
accentul pe aspectele esențiale ale integrării și ale incluziunii
reușite într-o societate-gazdă: educație și formare, ocuparea
forței de muncă și competențe, sănătate și locuințe.
Planul abordează, de asemenea, aspecte transversale
precum: încurajarea parteneriatelor între actorii-cheie din
domeniul integrării, combaterea rasismului și a discriminării,
maximizarea utilizării și a impactului finanțării UE pentru
integrare și incluziune, promovarea participării active a
migranților și a cetățenilor UE cu profil de migranți în
societățile-gazdă, utilizarea instrumentelor digitale și
monitorizarea progreselor, precum și elaborarea de politici
de integrare și incluziune bazate pe dovezi fiabile. Planul ține
seama și de nevoile specifice ale diferitelor grupuri, inclusiv
ale cetățenilor UE cu profil de migranți, ale femeilor, ale
minorităților religioase, ale persoanelor cu handicap, de
exemplu.
Plecând de la premisa că integrarea și incluziunea cu
succes sunt o parte esențială a unei politici de migrație și azil
bine gestionată și eficientă, așa cum a fost menționat și în
noul Pact pentru M igrație și Azil, dar și esențiale pentru
coeziunea socială și pentru o economie dinamică, noul Plan
de acțiune stabilește un set de acțiuni principale pentru
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În domeniile principale, se urmărește o educație și
formare incluzivă din copilărie până la învățământul
superior, cu accent pe facilitarea recunoașterii calificărilor și a
învățării continue, cu sprijin din fonduri UE, îmbunătățirea
oportunităților de angajare și a recunoașterii competențelor
pentru a valorifica pe deplin contribuția comunităților de
migranți, promovarea accesului la servicii de sănătate,
inclusiv de sănătate mintală și acces la locuințe adecvate și la
prețuri accesibile finanțate prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul
pentru azil și migrație și Invest EU.
Totodată, pe lângă acțiunile în domeniile principale,
Planul prevede și acțiuni de sprijin eficient pentru integrare și
incluziune cu efect în toate domeniile sectoriale care includ
crearea de parteneriate consolidate, creșterea sprijinului
financiar în viitorul CFM, încurajarea implicării societăților
gazdă și îmbunătățirea
utilizării tehnologiilor
și
instrumentelor digitale într-un mod inclusiv.
Prin Planul de acțiune, Comisia stabilește un cadru
puternic pentru consolidarea și intensificarea politicilor de
integrare și incluziune în întreaga UE, contribuind astfel la
agenda mai amplă de incluziune socială, bazându-se și pe
alte strategii și acțiuni relevante în domeniul educației,
culturii, ocuparea forței de muncă, nediscriminării și
egalității.
La implementarea Planului de acțiune, Comisia va
colabora cu toți actorii implicați, de la statele membre, la
autoritățile locale și regionale, organizații ale societății civile,
sectorul privat, până la organizații din diaspora și migranți.
Statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a

politicilor de integrare și incluziune, însă UE, în special
Comisia, joacă un rol fundamental în sprijinirea statelor
membre și a altor actori-cheie, cum ar fi autoritățile locale și
regionale. Acest sprijin este acordat sub diverse forme, de la
finanțare (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european Plus, Fondul pentru azil și migrație,
Erasmus+, InvestEU și viitorul program „Cetățeni, egalitate,
drepturi și valori”), la elaborarea de orientări și instrumente
practice și la coordonarea, monitorizarea și promovarea
parteneriatelor la nivel local și național.
Sursa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda
_20_2179
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Coronavirus: resurse didactice online
Comisia Europeană a publicat recent o selecție de
resurse și instrumente online destinate cursanților,
profesorilor și educatorilor în contextul pandemiei de COVID19.
Pandemia de COVID-19 și măsurile naționale necesare
pentru combaterea răspândirii virusului au provocat
perturbări semnificative în cadrul activităților de educație,
formare și mobilitate pentru cursanții, profesorii și educatorii
din Uniunea Europeană.
Există diverse instrumente online și offline care pot fi
utilizate pentru:
- a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află
în locuri diferite
- a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile
în mod obișnuit la domiciliu sau în instituția de învățământ
- a sprijini dezvoltarea profesională continuă a
educatorilor într-un mod flexibil.
Pentru a contribui la asigurarea continuității în
activitățile de educație și formare pot fi accesate online diverse
materiale didactice:
- Platforme online
- Proiecte finanțate de UE
În această perioadă, profesorii și educatorii pot accesa
diverse platforme online:

School Education Gateway
Acest catalog online conține materiale didactice și
cursuri de formare pentru profesori și alte părți interesate din
sectorul educației școlare din Europa (disponibil în 23 de limbi
europene)
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
 Publicații, tutoriale și materiale didactice
 Materiale didactice create de instituțiile UE și de
proiecte cu finanțare europeană
 Cursuri online gratuite
 Seminarii online
 Cele mai recente știri și resurse privind politica și
practica în domeniul educației școlare în Europa
 Buletin informativ
eTwinning
Această platformă colaborativă le permite profesorilor
să comunice, să facă schimb de resurse, să urmeze cursuri de
dezvoltare profesională și să creeze împreună proiecte
(disponibilă
în
30
de
limbi)
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
(utilizatorii
trebuie să se înregistreze)
 Kituri pentru pregătirea de proiecte eTwinning
 Exemple de bune practici
 Mărturii ale profesorilor
 Înregistrare
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Spațiul învățării
Materiale didactice, inclusiv jocuri online, pentru a
ajuta elevii din toate grupele de vârstă să descopere UE https://europa.eu/learning-corner/home_en
 Jocuri
 Concursuri
 Materiale didactice
SALTO-YOUTH
Catalog online cu instrumente de formare care
promovează și sprijină activitățile pentru tineret https://www.salto-youth.net/
 Instrumente pentru formatorii și lucrătorii din
domeniul tineretului
Platforma electronică pentru educația adulților în
Europa (EPALE)
Comunitate online deschisă și multilingvă care îi
conectează pe profesioniștii din sectorul educației adulților
din Europa, pentru a contribui la sporirea calității și
diversității
ofertei
în
domeniu
https://epale.ec.europa.eu/en/about
- EPALE (utilizatorii
trebuie să se înregistreze)
 Editor de înregistrări video, ușor de utilizat, pentru
personalizarea cursurilor de e-learning
 Competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul
vieții: resurse pentru educația online

Schimburi virtuale Erasmus+
Explorarea oportunităților inovatoare de schimburi
virtuale online pentru tinerii din Europa și din sudul
Mediteranei
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/exchanges_en
 Schimburi virtuale Erasmus+ (oportunități de formare)
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)
Resurse elaborate de EIT pentru a sprijini formarea
online de calitate în învățământul superior.
 Modulul „Predarea online în perioade de criză”
(utilizatorii trebuie să se înregistreze)
 EIT Digital: cursuri online
 EIT InnoEnergy: cursuri online
Săptămâna UE a programării
Săptămâna UE a programării este o inițiativă la nivel
local, sprijinită de Comisia Europeană. Scopul său este de a
facilita accesul tuturor la tehnicile de codificare, programare,
gândire computațională și alfabetizare digitală, într-un mod
distractiv și antrenant (în 29 de limbi).

Europe Code Week - https://codeweek.eu/
 Resurse didactice
 Materiale de formare
Pentru mai multe informații, accesați:
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirusonline-learning-resources/online-platforms_en
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Rețeaua Centrelor Naționale de Informare Asia –
Pacific (APNNIC)

Unul dintre elementele-cheie în luarea unei decizii
corecte pentru recunoașterea unei calificări profesionale este
accesul la informații oficiale, iar în contextul pandemiei
COVID-19, acesta a dobândit o importanță și mai mare.
Sub egida Convenției de la Tokyo, Rețeaua Centrelor
Naționale de Informare din zona Asia - Pacific (APNNIC) a
lansat un nou portal care servește drept platformă regională
pentru

distribuirea

de

informații

relevante

pentru

recunoașterea calificărilor și despre colaborările internaționale
stabilite între centrele din zona Asia - Pacific.
Factorii

decizionali

și

actanții

din

învățământul

superior pot găsi informații veridice despre învățământul
superior, procedurile de recunoaștere și sistemele de asigurare
a calității din cele 9 state membre - Australia, China, Fiji,
Sfântul Scaun, Japonia, Mongolia, Noua Zeelandă, Republica
Coreea și Turcia.
Portatul APNNIC poate fi vizitat accesând link-ul:
www.apnnic.net
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