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Informare privind evenimentul cu participare internațională având ca obiect prezentarea
priorităților Uniunii Europene pentru politicile de educație și formare profesională 2020-2025
Alba Iulia,
3 decembrie 2020, ora 16.00

Centrul de excelență al grupului Actissia/ France Loisirs în colaborare cu Universitatea
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Casa Corpului Didactic Alba,
organizează webinarul cu tema:

EUROPEAN EDUCATION AREA 2025

Spațiul european al educației până în 2025
KEYNOTE SPEAKER: Dr. Mihaela-Viorica RUȘITORU
• cercetător asociat la Facultatea de Științele Educației din cadrul Universității din
Helsinki, Finlanda; Directorul Centrului de Excelență al Grupului Actissia/France
Loisirs – club de lectură francofon; cercetător științific junior la Fundația
Europeană pentru Știință din Strasbourg, Franţa;
Invitați:
-

Prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ, Rector, Universitatea „1Decembrie 1918” din
Alba Iulia;
Domnul Nicolaie MOLDOVAN, Expert afaceri europene, Parlamentul European
Bruxelles;
Prof. Stelian Cornel SANDU, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean
Alba.

Moderator: Carmen Vasilca, Director, Casa Corpului Didactic Alba
Conferința se adresează atât specialiştilor în domeniu (managerilor de structuri educaţionale directori, decani, responsabili ai diverselor domenii curriculare, etc.), cât şi cadrelor didactice interesate
de noutăţile ştiinţifice, educative şi politice pe această temă. Demersul esențial se axează pe ideea că
paradigmele schimbării, marcate de tendința Uniunii Europene de a aduce la un numitor comun
demersurile educaționale, de a crea Spațiul European al Învățământului, oferă posibilitatea de

împărtăşire de bune practice, sprijin şi coordonare pentru renovarea formării inițiale și continue prin
regândirea, remodelarea, reevaluarea critică a componentelor curriculare.
Pornind de la premisa că la nivelul Comisiei Europene se pregătesc inițiative pentru crearea unui
spațiu european al educației care îşi propune să le permită tuturor tinerilor să beneficieze de cea mai
bună educație și formare și să găsească locuri de muncă peste tot în Europa, vorbitorii, specialiști în
domeniul educației, vor aborda elemente cheie pe care se poziționează noua concepție a învățământului:
profesionalismul, eficacitatea, calitatea şi pregătirea cadrelor didactice, accentul pus pe învăţământul
dual, precum şi pe abordarea holistică a educaţiei, având în vedere:
Reconceptualizarea, ajustarea la cerințele actuale, la nivel de proces de instruire /formare
profesională inițială și continuă, educație pe parcursul întregii vieţi, aceasta fiind o realitate inevitabilă,
incontestabilă, oportună, care este generată de tendințele naţionale, europene şi internaţionale de
modernizare a învățământului în vederea asigurării calității actului educativ și formării de competențe
cheie.
Evenimentul se va organiza pe platforma google meet, cu participarea a 100 de persoane și va
fi transmis live pagina de facebook: Webinar Ccd Alba.
Înscrierea se poate face până în 27 noiembrie 2020,
https://forms.gle/Y2jgLZ2caKh95xJH8.

completând formularul google:

