MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. 1141/18.02.2020
Ref: Informare cu privire la invitația pentru participare la cercetarea privind
cadrul strategic de cooperare în domeniul educației și formării 2020 de către platformă Lifelong Learning
Către conducerile tuturor unităţilor de învăţământ
Stimată doamnă / Stimate domnule DIRECTOR
Urmare adresei cu nr. 8168M din 11.02.2020 transmise de M.E.C și a adresei nr. 296 din 30.05.2019, de către
Reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană din Bruxelles vă comunicăm următoarele:
⁃ Platforma Lifelong Learning (PLLL), accesibilă la adresa: http://lllplatform.eu/, a lansat un chestionar privind cadrul
strategic de cooperare în domeniul educației și formării în perspectiva Monitorului ET 2020 (Education and Training
Monitor), https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro
⁃ Pentru realizarea acestei cercetări au fost alese cinci țări: România, Portugalia, Irlanda, Austria și Slovenia precum și
două domenii specifice: părăsirea timpurie a școlii și învățarea în rândul adulților.
⁃ Chestionarul este disponibil la adresa: https://www.surveymonkey.com/r/ET2020 . Răspunsul la întrebările din
chestionar durează aproximativ 10 minute. Termenul limită pentru completarea formularului este 15 martie 2020.
⁃ Platforma Lifelong Learning dorește să cunoască părerile cât mai multor actori cum ar fi: societatea civilă, instituțiile de
educație, furnizorii de formare de orice tip, partenerii sociali și autoritățile locale.
Vă rugăm să completați un singur chestionar pentru unitatea de învățământ, cu date relevante, dar nu înainte de a
vă familiariza cu conținutul următoarelor documente:
- Declarația de la Paris (2015) privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și
nediscriminării prin educație, disponibilă la adresa:
https://ec.europa.eu/assets/eac/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
- RECOMANDAREA CONSILIULUI UE din 22 mai 2018 privind promovarea valorilor comune, a educației
favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării, disponibilă la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=EN
și
- Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, disponibilă la:
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS2015.pdf
Vă dorim o lectură plăcută, cu folos și vă rugăm să completați chestionarul, reflectând experiențe și practici pe
care școala Dvs. le-au dezvoltat prin proiectele și inițiativele în care ați fost implicat.
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