
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Education Stakeholder Forum, primul eveniment european dedicat educației digitale 

În data de 22 martie a.c., Comisia Europeană organizează online Digital Education Stakeholder Forum, 

primul eveniment european dedicat educației digitale în contextul pandemiei de COVID-19. De la 

izbucnirea pandemiei, educația digitală a devenit o prioritate politică esențială în întreaga Uniune 

Europeană.                               citește mai mult.... 

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 2030 

Comisia a prezentat anul trecut viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până 

în 2030. Această „busolă pentru dimensiunea digitală” a UE se articulează în jurul a patru puncte 

cardinale: ...                                  

                        citește mai mult.... 

     Numărul (2) 38 – Februarie 2022 

Comisia Europeană a lansat recent Biblioteca virtuală multilingvă 

Biblioteca virtuală multilingvă, anunțată în mod oficial de Comisia Europeană, conține informații despre 

burse, mobilitate și programe de schimb pentru cadre didactice, elevi și studenți, precum și reviste, 

studii de specialitate și materiale pentru copii.                                    

                        citește mai mult.... 

 

Indicatori pentru monitorizarea educației și formării în Europa - 2021 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură a publicat la sfârșitul anului trecut un raport 

care conține informații la zi pentru anul școlar 2020/2021, o succintă prezentare a reformelor importante 

inițiate începând cu anul școlar 2014/2015 și peste 20 de indicatori-cheie structurali privind politicile 

educaționale din patru domenii: educația preșcolară...                                   citește mai mult.... 
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Deceniul digital al Europei: obiective digitale 

pentru 2030 

 
Comisia a prezentat anul trecut viziunea și perspectivele 

pentru transformarea digitală a Europei până în 2030. Această 

„busolă pentru dimensiunea digitală” a UE se articulează în 

jurul a patru puncte cardinale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Competențe 

Specialiști în TIC: 20 de milioane + convergență de 

gen 

Competențe digitale de bază: minimum 80 % din 

populație 

 

Infrastructuri digitale sigure și durabile 

Conectivitate: gigabit pentru toți, 5G pretutindeni 

Semiconductori de ultimă generație: dublarea cotei 

deținute de UE în producția mondială 

Date – servicii edge și cloud: 10 000 de noduri de rețea 

cu un grad ridicat de siguranță și neutre din punct de 

vedere climatic 

Informatică: primul calculator cu accelerație cuantică 

Transformarea digitală a întreprinderilor 

Adoptarea tehnologiei: 75 % din întreprinderile din UE 

utilizează cloud computing/IA/Big Data 

Inovatori: creșterea întreprinderilor în curs de extindere 

și finanțare pentru dublarea numărului de întreprinderi 

„unicorni” în UE 

Inovatori tardivi: peste 90 % din IMM-uri ating cel 

puțin un nivel de bază în materie de intensitate digitală 

 

Digitalizarea serviciilor publice 

Servicii publice-cheie: 100 % online 

Servicii de e-sănătate: 100 % din cetățeni au acces la 

fișele medicale 

Identitate digitală: folosirea ID-ului digital de către 

80 % din cetățeni 

 

 

Comisia va concretiza ambițiile digitale ale UE pentru 

2030, apelând la: 

• obiective și traiectorii preconizate 

• un cadru de guvernanță comun solid pentru a 

monitoriza progresele și a remedia insuficiențele 

• proiecte multinaționale care combină investiții 

din partea UE, a statelor membre și a sectorului privat. 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

Deceniul digital al Europei: obiective digitale pentru 

2030 | Comisia Europeană (europa.eu) 
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Digital Education Stakeholder Forum, primul 

eveniment european dedicat educației digitale 

 

În data de 22 martie a.c., Comisia Europeană 

organizează online Digital Education Stakeholder Forum, primul 

eveniment european dedicat educației digitale în contextul 

pandemiei de COVID-19. De la izbucnirea pandemiei, 

educația digitală a devenit o prioritate politică esențială în 

întreaga Uniune Europeană. 

Digital Education Stakeholder Forum va dezbate punerea 

în aplicare a educației digitale – atât în ceea ce privește 

politicile, cât și practicile – la nivel european, național și 

regional. Evenimentul oferă o platformă de reflecție cu privire 

la primul an de punere în aplicare a noului Plan de acțiune 

pentru educația digitală, promovând implicarea în continuare 

a comunității educației digitale și sprijinirea informării noilor 

părți interesate din acest domeniu. 

Forumul va reuni o varietate de părți interesate și 

parteneri din întreaga UE, inclusiv factori decizionali de la 

nivel european și național, practicieni și cadre universitare, 

precum și reprezentanți ai societății civile și ai 

întreprinderilor. 

Toți participanții sunt ghidați de obiectivul comun de 

promovare a transformării educației și formării în Europa 

pentru a oferi cursanților un sistem de înaltă calitate, incluziv 

și digitalizat în mod eficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, consultați: 

https://education.ec.europa.eu/event/digital-education-

stakeholder-forum  
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Comisia Europeană a lansat recent Biblioteca 

virtuală multilingvă 

 

Biblioteca virtuală multilingvă, anunțată în mod oficial 

de Comisia Europeană, conține informații despre burse, 

mobilitate și programe de schimb pentru cadre didactice, elevi 

și studenți, precum și reviste, studii de specialitate și materiale 

pentru copii. 

Concret, Comisia Europeană anunță că Oficiul pentru 

Publicații al Uniunii Europene pune la dispoziție gratuit o 

„bibliotecă” virtuală multilingvă dedicată persoanelor de toate 

vârstele. 

Cadrele didactice, elevii și studenții pot descoperi în 

această bibliotecă informaţii despre burse, mobilitate și 

programe de schimb; secțiunea cuprinde și „materiale 

adresate școlilor și universităţilor, care își propun să-i 

informeze pe tineri și să le dezvolte spiritul european”, 

conform sursei menționate. 

Biblioteca virtuală mai conține reviste specializate în 

mai multe arii de activitate, broșuri despre activitatea UE în 

diverse domenii, într-un limbaj clar şi accesibil și studii de 

specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

📚 Oficiul pentru... - Comisia Europeană în România | 

Facebook 
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Indicatori pentru monitorizarea educației și 

formării în Europa - 2021 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și 

Cultură a publicat la sfârșitul anului trecut un raport care 

conține informații la zi pentru anul școlar 2020/2021, o 

succintă prezentare a reformelor importante inițiate începând 

cu anul școlar 2014/2015 și peste 20 de indicatori-cheie 

structurali privind politicile educaționale din patru domenii: 

educația preșcolară, dobândirea competențelor de bază, 

părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare și 

învățământ superior. 

 

Indicatorii structurali au fost selectați de către 

Directoratul General al Comisiei Europene pentru Educație și 

Cultură pe baza informațiilor oferite de câteva din cele mai 

recente rapoarte Eurydice despre domenii politice specifice și 

oferă informații despre politicile și structurile naționale care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor trasate în cadrul 

strategic pentru cooperare europeană în educație și formare.  

 

Informațiile au fost colectate pe baza contribuțiilor 

reprezentanților naționali ai rețelei Eurydice din state membre 

UE, precum și din Bosnia – Herțegovina, Islanda, 

Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, 

Serbia și Turcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul poate fi accesat aici: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/7989f222-7f1f-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-249997256  
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