2022 Ziua Europeană a Limbilor: Competențe lingvistice în serviciul tinerilor
Ziua Europeană a Limbilor străine este celebrată în data de 26 septembrie și are ca obiectiv creșterea
gradului de conștientizare cu privire la învățarea limbilor străine și la diversitatea lingvistică.
Evenimentul, dedicat tinerilor, este organizat de Comisia Europeană, sub egida Anului European al
Tineretului.
citește mai mult....
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Seria de conversații UNESCO privind învățământul superior
Seria de conversații UNESCO privind învățământul superior a revenit cu o a doua rundă de conversații
premergătoare intrării în vigoare a Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din
învățământul superior. Sesiunile lunare organizate de UNESCO urmăresc să reunească factorii
decizionali și experții tehnici din domeniu în jurul temelor relevante.
citește mai mult....
European Digital Education Hub
Comisia Europeană a anunțat recent crearea European Digital Education Hub/ Centrul European pentru
educație digitală, care va facilita schimbul de experienţe şi implementarea soluţiilor pentru educația
digitală, dar va conduce, totodată, la crearea unei comunităţi de practici, propunând soluții dedicate
educației digitale, bazate pe colaborarea trans-sectorială în acest domeniu în Europa.
citește mai mult....

Ce așteptări au angajatorii de la absolvenții de studii superioare
În ultimii doi ani, piața muncii a suferit schimbări dramatice: în timpul pandemiei telemunca, munca la
domiciliu sau munca de la distanță, a devenit o necesitate, iar în prezent, multe afaceri au ales această
modalitate de lucru pe o durată nedeterminată, deoarece s-a constatat o creștere a stării de bine și a
productivității în rândul angajaților.
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2022 Ziua Europeană a Limbilor: Competențe
lingvistice în serviciul tinerilor

-

modul în care învățarea limbilor străine, ca una

dintre cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot
parcursul vieții, sprijină tinerii;

Ziua Europeană a Limbilor străine este celebrată în data

-

modul în care UE sprijină inițiativele de

de 26 septembrie și are ca obiectiv creșterea gradului de

promovare a sălilor de clasă multilingve și a sensibilizării

conștientizare cu privire la învățarea limbilor străine și la

lingvistice în școli, având în vedere noua inițiativă “Pathways

diversitatea lingvistică. Evenimentul, dedicat tinerilor, este

to School Success”.

organizat de Comisia Europeană, sub egida Anului European
al Tineretului.

Evenimentul va fi transmis online, luni, 26 septembrie
2022, între orele 12:00 și 14:00 (ora de vară a Europei Centrale).

Evenimentul reunește institute lingvistice și culturale,
asociații, universități și școli, conectându-se cu unele dintre

Discuțiile se vor desfășura în limbile engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă și cehă.

activitățile desfășurate la nivel local care au loc în statele
membre ale Uniunii Europene care aniversează Ziua
europeană a limbilor.
Cu acest prilej va fi abordat, totodată, sprijinul pentru
includerea refugiaților ucraineni în sistemele educaționale
naționale ale UE, cu accent pe integrarea prin învățarea
limbilor străine.
Agenda evenimentului include:
-

noul raport al Rețelei de experți care lucrează la

dimensiunea

socială

a

educației

și

formării

(NESET)

„Intervenții în educație care sprijină copiii refugiați în nevoile
lor lingvistice”;

Pentru mai multe informații, accesați: 2022 European Day
of Languages: Language competences at the service of youth |
European Education Area (europa.eu)
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Seria de conversații
învățământul superior

UNESCO

Prin Legea nr. 164/2021, România a acceptat Convenția

privind

globală pentru recunoașterea calificărilor din învățământul
superior, instrument normativ dezvoltat de UNESCO pentru a

Seria de conversații UNESCO privind învățământul

facilita recunoașterea studiilor și a mobilității academice, în

superior a revenit cu o a doua rundă de conversații

linia celorlalte instrumente juridice și practici internaționale în

premergătoare intrării în vigoare a Convenției globale pentru

domeniu.
Obiectivul general al Convenției este acela de a facilita

recunoașterea calificărilor din învățământul superior.
Sesiunile lunare organizate de UNESCO urmăresc să

și consolida mobilitatea academică la nivel global, cooperarea

reunească factorii decizionali și experții tehnici din domeniu

internațională privind recunoașterea calificărilor de la nivelul

în jurul temelor relevante pentru consolidarea înțelegerii și

învățământului superior, promovarea calității învățământului

implementării Convenției globale, dar și a agendei mai largi

și utilizarea optimă a resurselor educaționale și umane,

ce compune învățământul superior.

promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții

Discuțiile se desfășoară online, iar seria curentă de

pentru toți.
Convenția urmărește stabilirea unor principii generale

conversații include:
•

Micro-certificări

în

învățământul

superior

–

8

de recunoaștere pentru accesul la continuarea de studii, având

septembrie 2022

de asemenea, rolul de a furniza un cadru de asigurare a

•

calității care să răspundă adecvat diversificării tot mai rapide

Fluxuri de mobilitate internațională: o perspectivă Sud-

Sud – 4 octombrie 2022

a furnizorilor de învățământ superior, la care se adaugă

•

Blockchain și certificări digitale – 10 noiembrie 2022

referiri generale la recunoașterea în scopul accesului la piața

•

Învățământ superior în situații de urgență – 8

forței de muncă.
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a

decembrie 2022
•

Învățământul superior din perspectivă de gen – 19

Diplomelor devine, conform Convenției, “structura națională
de

ianuarie 2023
Pentru mai multe informații, accesați: Higher education

implementare”,

beneficiind

de

sprijinul

celorlalte

departamente și organisme de specialitate ale Ministerului
Educației, în cooperare cu instituțiile de învățământ superior

conversations | UNESCO
*

din România.
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European Digital Education Hub

Comisia Europeană a anunțat recent crearea European
Digital Education Hub/ Centrul European pentru educație
digitală, care va facilita schimbul de experienţe şi
implementarea soluţiilor pentru educația digitală, dar va
conduce, totodată, la crearea unei comunităţi de practici,
propunând soluții dedicate educației digitale, bazate pe
colaborarea trans-sectorială în acest domeniu în Europa.

Pentru a intra în legătură cu participanții din educația
digitală din Europa și nu numai, pentru a explora
oportunitățile disponibile și pentru a participa la viitoarele
ateliere comunitare, vă puteți alătura comunității European
Digital
Education
Hub
accesând
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDEH_registration_202
2
din
pagina
principală
https://education.ec.europa.eu/news/upskill-in-the-field-ofdigital-education

European Digital Education Hub cuprinde următoarele
secțiuni referitoare la:
- Informarea și consolidarea cunoștințelor pentru a
sprijini părțile interesate,
- Comunitate de practici pentru transformarea digitală
a educației,
- Aplicarea celor mai bune practici,
- Noutăți.
Prin intermediul unor ateliere comunitare, European
Digital Education Hub oferă participanților comunității șansa
de a se reuni și de a învăța unii de la alții cu privire la teme
specifice educației digitale.

© iStock/nd3000, 2020.

La sfârșitul lunii octombrie a.c. (data exactă urmând a fi
confirmată), Comisia Europeană organizează un atelier
comunitar la Bruxelles, ce se va concentra pe Educația digitală
în vremuri de criză.
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Ce așteptări au angajatorii de la absolvenții de
studii superioare
În ultimii doi ani, piața muncii a suferit schimbări
dramatice: în timpul pandemiei telemunca, munca la
domiciliu sau munca de la distanță, a devenit o necesitate, iar
în prezent, multe afaceri au ales această modalitate de lucru

în top, acestea au responsabilitatea de a se adapta solicitărilor
angajatorilor.
Compania de analiză Quacquarelli Symonds (QS) a
efectuat un sondaj în rândul angajatorilor din întreaga lume
pentru a înțelege ce abilități trebuie să aibă absolvenții pentru
a se integra pe piața muncii.

pe o durată nedeterminată, deoarece s-a constatat o creștere a
stării de bine și a productivității în rândul angajaților.
Numărul afacerilor care folosesc inteligența artificială a
crescut semnificativ, iar angajații sunt nevoiți să deprindă
rapid noi abilități pentru a putea ține pasul cu tehnologia
avansată pentru eficientizarea muncii.
Unele studii relevă faptul că, deși va mai trece ceva
timp până când întregul potențial al inteligenței artificiale va
putea fi folosit de către mediul afacerilor, totuși utilizarea
acesteia contribuie deja la creșterea economică în toate
afacerile.
În mod firesc, ca urmare a faptului că din ce în ce mai
multe companii folosesc tehnologii avansate și a faptului că
ziua de muncă începe să fie configurată în mod diferit, se
modifică și abilitățile pe care angajatul trebuie să le aibă.
Unul dintre rolurile universităților este de a pregăti
studenții pentru piața muncii și, de aceea, pentru a se menține

Rezultatele sondajului QS, publicat în luna august a.c., pot fi
accesate aici:
https://info.qs.com/rs/335-VIN535/images/What%20do%20employers%20want%20from%20t
oday%27s%20graduates%20%20%281%29.pdf
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