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CONTEXTE INTERNAȚIONALE STRATEGIA PENTRU EDUCAȚIE 

 

Piața forței de muncă se confruntă cu un paradox, la nivel european: rata șomajului la 

nivelul tinerilor depășește 23% și concomitent, peste 2 milioane de posturi vacante care nu-

și găsesc ocupanți. Europa are nevoie de o regândire radicală a educație și modului în care 

se realizează formarea profesională pentru a putea livra competențele necesare pe piața 

muncii. În acest context, Comisia Europeană lansează noua strategie pentru modernizarea 

și flexibilizarea întregului sistemul educațional. Scopul "Reorganizării Învățământului” este 

de a încuraja statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul 

tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața muncii . 

Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene, din noiembrie 2012, Androulla 

Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: "Regândirea 

educației nu este doar o problemă legată de bani: este adevărat că trebuie să investim mai 

mult în educație și formare, dar este la fel de clar că sistemele de educație, de asemenea, 

trebuie să se modernizeze și să fie mai flexibile în modul în care funcționează pentru a 

răspunde nevoilor reale ale societății de astăzi. Europa își va relua creșterea susținută doar 

prin producerea de persoane cu înaltă calificare și pe alocuri, persoane care pot contribui la 

inovarea și spiritul antreprenorial. Investițiile eficiente și bine direcționate sunt fundamentale 

pentru acest lucru, dar nu vom atinge obiectivele noastre, prin reducerea bugetelor 

educației”. 

Același comunicat, evidențiază importanța creșterii nivelului de alfabetizare al 

populației europene, precum și necesitatea dezvoltării spiritului antreprenorial și de inițiativă 

al tinerilor. Strategia de „Reorganizare a învățământului” mută accentul de la procesul de 

predare spre "rezultatele învățării": cunoștințe, aptitudini și competențe pe care elevii le pot 

dobândi.  
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Nevoile identificate de mediul de afaceri la nivel european (inclusiv de cel bihorean) 

pe parte de competențe practice necesare unui absolvent pentru a putea fi încadrat cu 

succes pe piața muncii, au un ecou real în noile propuneri ale Comisiei. „Doar petrecerea 

timpului în școală nu mai este suficientă”, arată același comunicat de presă 

Un alt element de noutate care se dorește a fi integrat în învățământul de masă sunt 

resursele educaționale deschise (OER), larg răspândite pe internet, care pot facilita procesul 

de învățare și tranziția acestuia spre abordări mai moderne și mai flexibile.  

Pentru ca educația sa fie mult mai relevantă raportat la cunoștințele și competențele 

necesare integrării studenților pe piața muncii, metodele de evaluare trebuie să fie adaptate 

și modernizate. Un sistem de educație care pune accentul pe dezvoltarea de competențe, 

va putea furniza și evaluări valide la angajare pentru firmele în căutare de noi recruți. 

CONTEXTUL EUROPEAN 
Abilitățile sunt esențiale pentru productivitate și Europa trebuie să reacționeze la 

creșterea calității educației și ofertei de dezvoltare de competențe, existentă la nivel 

mondial. Prognozele arată că mai mult de o treime din locurile de muncă din UE vor 

necesita calificări de nivel terțiar în 2020 și că doar 18% din locurile de muncă se așteptată 

să fie cu calificare redusă. 

În prezent, 73 de milioane de europeni, în jur de 25% dintre adulți, au un nivel scăzut 

de educație. Aproape 20% dintre tinerii de 15 ani nu dispun de suficiente abilități de 

alfabetizare, iar în cinci țări mai mult de 25% sunt cu nivel scăzut al competențelor de citire 

(Bulgaria, 41%, România, 40%, Malta, 36%, Austria, 27,5%, și Luxemburg, 26 %). Părăsirea 

timpurie a școlii rămâne la nivele inacceptabil de mari, în mai multe state membre: în Spania 

este de 26,5% iar în Portugalia 23,2% (obiectivul UE este de sub 10%). Mai puțin de 9% 

dintre adulți participă la programe de învățare pe tot parcursul vieții (UE obiectiv este de 

15%). 

Recomandările prezentate în Reorganizarea Învățământului se bazează pe 

constatările din  2012 "Monitorul de educație și formare", un nou sondaj anual al Comisiei, 

care prezintă starea furnizării competențelor la nivelul statelor membre. 
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„REORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI” PE SCURT: 

1. Trebuie să existe un accent mult mai puternic pe dezvoltarea competențelor 

transversale și a competențelor de bază, la toate nivelurile. Acest lucru este valabil 

în special pentru abilitățile antreprenoriale și IT. 

2. Un nou reper privind învățarea limbilor străine: până în 2020, cel puțin 50% din 

copiii în vârstă de 15 ani ar trebui să aibă cunoască o limbă străină (până la 42% în 

prezent) și cel puțin 75% ar trebui să studieze o a doua limbă străină (61% în 

prezent). 

3. Sunt necesare investiții pentru a construi un sistem de educație vocațională de 

clasă mondială și pentru creșterea nivelului învățare la locul de muncă. 

4. Statele membre trebuie să îmbunătățească recunoașterea calificărilor și 

competențelor, inclusiv pentru cele obținute în afara sistemului formal de educație și 

formare profesională. 

5. Tehnologia, în special internetul, trebuie să fie exploatate pe deplin. Școlile, 

universitățile și instituțiile de formare trebuie să crească accesul la educație prin 

intermediul resurselor educaționale deschise. 

6. Aceste reforme trebuie să fie susținute de către profesori bine pregătiți, motivați și 

cu calități antreprenoriale. 

7. Finanțarea trebuie să fie bine direcționată pentru a maximiza rentabilitatea investiției. 

Este necesară dezbaterea, atât la nivel național cât și al UE, modului de finanțare 

pentru educație - în special în învățământul profesional și învățământul superior. 

8. abordare de tip parteneriat este esențială. Atât finanțarea publică cât și cea privată 

sunt necesare pentru a stimula inovarea și creșterea transferului de cunoștințe și 

informații între mediul academic și cel de afaceri. 

Rezultatele studiilor desfășurate prin intermediul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82033 
sunt consistente cu observațiile și nevoile identificate la nivel european. Piața muncii din 
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România nu face excepție, atât studenții cât și companiile (mai ales cele cu profil TIC, în 

care rata de actualizare a informației este foarte mare) resimt lipsa unor competențe practice 

valide în contextul unui loc de muncă. Proiectele de acest tip, care aduc Facultățile în 

contact direct cu viitorii angajatori ai absolvenților lor, sunt de natură să reducă distanța 

semnificativă existentă momentan între cererea și oferta din piața forței de muncă. 

Sursă: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1233_ro.htm  

Material realizat de partenerul  național P1-  S.C. RoMarketing S.R.L.  
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