Conferinţa Naţională de promovare EPALE –
Platforma Electronică pentru educația adulţilor în Europa
- Comunicat de presă Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) a organizat la
Bucureşti, în data de 26 februarie 2015, Conferinţa Naţională
de promovare EPALE – Platforma Electronică pentru
educația adulţilor în Europa. Platforma EPALE este cea mai
nouă iniţiativă a Direcției Generale de Educație și Cultură
(DG EAC) a Comisiei Europene, iniţiativă asumată în cadrul
angajamentului pe termen lung al Uniunii Europene pentru
promovarea unei educaţii de înaltă calitate a adulţilor în
Europa. Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului
„Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE pentru România”,
nr.
556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS,
finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Agenţia
Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual, Programul ERASMUS+.
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC a fost desemnată Serviciu Naţional de Asistență
pentru EPALE (SNA). Astfel, ANC oferă sprijin pentru conectarea sistemului românesc din
domeniul educației și formării profesionale la cel european și susține activitatea Comisiei
Europene de a dezvolta un punct de referință european în educația adulților – EPALE.
La eveniment, alături de echipa de implementare a proiectului și conducerea ANC, au participat
aproximativ 100 de persoane, care au reprezentat Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice,
Ministerul Afacerilor Externe, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP, Centrul Național de Echivalare și
Recunoaștere a Diplomelor – CNERD, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional şi Tehnic – CNDIPT, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, comitetele
sectoriale și Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România - ANCSR, Camere de
Comerț și Industrie Județene, Școala de Afaceri a CCIR, Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, asociaţii profesionale,
patronate, federații sindicale, furnizori de formare profesională, formatori, cadre didactice,
universități, şcoli gimnaziale unde se desfăşoară programul „A doua şansă”.
Prezentările, intervenţiile şi discuţiile au avut drept subiecte: strategia ANC în context european,
respectiv atingerea obiectivului strategic de creştere a participării adulţilor la activităţi de
învăţare pe tot parcursul vieţii la 10% până în 2020, prezentarea platformei EPALE şi a
proiectului care susţine coordonarea şi gestionarea la nivel naţional a platformei, precum şi rolul
jucat de ANC ca Serviciu Naţional de Asistenţă pentru EPALE, cum funcţionează platforma şi
care sunt beneficiile pentru utilizatorii care se înregistrează pe platformă, implicarea partenerilor
sociali în formarea profesională continuă, oportunităţile de finanţare oferite de programul

ERASMUS+ în domeniul educaţiei adulţilor, importanţa tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţiilor în educaţia edulţilor, informaţii despre programul „Biblionet” şi cum se
desfăşoară activităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii în spaţiul bibliotecilor.
EPALE oferă o serie de funcționalități distincte menite să facă din această platformă un site
esențial pentru educația adulților în Europa. Site-ul va cuprinde rețele interactive prin care
utilizatorii vor putea stabili legături cu parteneri din întreaga Europă, se vor putea angaja în
discuții și vor putea face schimb de bune practici. Prin intermediul unui calendar al
evenimentelor derulate la nivel european și național, utilizatorii vor putea rămâne la curent cu
oportunitățile de dezvoltare profesională. Fluxurile de știri și articolele de primă pagină ale unor
experți de seamă în educația adulților vor asigura accesul utilizatorilor EPALE la cele mai
recente politici și dezbateri în domeniul educației adulților.
Cei care doresc să se înregistreze sau să afle mai multe detalii o pot face accesând site-ul:
http://ec.europa.eu/epale/ro/home-page.
Pentru informaţii suplimentare: Coordonator proiect – Mari Cecilia Toma
tel. 0372 12 9029 sau www.anc.edu.ro, office@anc.edu.ro

