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1. Data adoptării de către Comisie: 17.01.2018; responsabil: Tibor Navracsics, comisar 

european responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport  

2. Denumire document: Propunere de Recomandare a Consiliului privind promovarea 

valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării  

3. Date de identificare: COM(2018)23 - 2018/0007 (NLE) 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: fază pregătitoare în Parlamentul European 

Va fi examinată la Comisia pentru cultură și educație (CULT) – pentru raport, Comisia pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Comisia pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen (FEMM) – pentru avize 

7. Alte date - comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei 

SWD(2018)13  

 

1. CONTEXT 

În urma crizei economice, statele membre ale UE se confruntă cu o serie de provocări care le 

pun la îndoială capacitatea de a menține o societate solidară și pun în pericol bazele sistemelor lor 

democratice și apartenența. În același timp, există o lipsă de cunoaștere despre modul de 

funcționare al Uniunii Europene. În plus, europenii cunosc prea puțin identitățile sociale și culturale 

ale altor state membre, lucru care împiedică o înțelegere mai profundă și dezvoltarea unui sentiment 

colectiv de apartenență la UE. 

În acest context, la data de 17 ianuarie a.c., Comisia Europeană a lansat noi măsuri de stimulare 

a competențelor-cheie și a competențelor digitale, precum și a dimensiunii europene a educației, 

care s-au alăturat primului summit european al educației, de la Bruxelles, din 25 ianuarie 2018. 

Aceste inițiative vin să îmbunătățească viziunea prezentată la summit-ul social de la Göteborg, în 

noiembrie 2017, cu privire la modul în care educația și cultura pot sprijini o Europă incluzivă, 

coerentă și competitivă. Cele trei inițiative lansate vizează valorile comune în educație, competențe 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții și rolul educației și formării profesionale: (1) un plan de 

acțiune privind educația digitală COM(2018)22, (2) o propunere de recomandare a Consiliului 

privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării COM(2018)23 și 

(3) o propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții COM(2018)24.  

Prezenta propunere de recomandare îi va ajuta pe cetățenii statelor membre UE să promoveze 

valorile comune, mobilitatea, educația incluzivă și un cadru european al învățării. Scopul este de a 

crea o bază pentru un sentiment mai profund de apartenență la nivel local, național și european.  

Documentul se bazează pe Declarația de la Paris, care promovează prin educație spiritul 

cetățenesc și valorile comune ale libertății, toleranței și nediscriminării, adoptată la reuniunea 

ministerială informală a miniștrilor educației, din 17 martie 2015. Ea a fost anunțată în comunicarea 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=548
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_13_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=541
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=549
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=548
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=550
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=473
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din 14 iunie 2016 referitoare la sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent. În 

vederea pregătirii propunerii de recomandare, Comisia Europeană a organizat în 2017 o consultare 

publică. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Prezentul document propune modalități în care educația poate ajuta tinerii să înțeleagă 

importanța Uniunii și să respecte valorile comune prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. Ea are ca obiectiv consolidarea coeziunii sociale și contribuie la combaterea 

creșterii populismului, xenofobiei, naționalismului care instigă la dezbinare și la răspândirea de știri 

false. De asemenea, propunerea consolidează educația favorabilă incluziunii, promovează educația 

de calitate pentru toți elevii și studenții, precum și susținerea dimensiunii europene a predării, astfel 

încât copiii să învețe despre diversitatea și patrimoniul comun al Europei și să înțeleagă mai bine 

modul de funcționare a acesteia. În acest context, Comisia Europeană își propune să ia următoarele 

măsuri: 

 se dorește promovarea unei dimensiuni europene de predare oferind: înțelegerea 

contextului european și a moștenirii comune, precum și conștientizarea culturii și a diversității 

socială a statelor membre UE; înțelegerea originilor europene și a modului cum funcționează 

Uniunea; creșterea participării studenților și profesorilor în rețeaua de e-twinning; extinderea 

mobilității școlare în cadrul programului Erasmus +; 

 se dorește promovarea valorii comune prin: educație civică și etică și climatul deschis la 

clasă; ajutarea tinerilor să-și dezvolte o gândire critică și (socială) prin mass-media și alfabetizare; 

participarea activă a profesorilor, părinților, studenților și a diferitelor comunități în guvernarea 

școlii; oferind tinerilor posibilitatea de a participa la activitățile comunității; 

 se dorește încurajarea educației incluzive prin: atragerea tuturor elevilor în școli de la o 

vârstă fragedă; sprijinirea elevilor și studenților în funcție de nevoile lor individuale; utilizarea în 

mod eficient a Agenției europene pentru nevoi speciale și educație incluzivă; 

 se dorește sprijinirea cadrelor didactice și a îmbunătățirii metodelor de predare prin: o 

pregătire inițială adecvată și continuă a cadrelor didactice pentru a răspunde diferitelor nevoi ale 

cursanților; schimburi de bune practici și programe de învățare de la egal la egal și îndrumare 

pentru profesori. 

Pentru a sprijini obiectivele enumerate mai sus Comisia va sprijini schimburile virtuale între 

școli.  

Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei SWD(2018)13 însoțește prezenta comunicare și 

detaliază prezentarea acestor promovări, precum și a acțiunilor legate de acestea. 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

În declarația privind promovarea prin educație a cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, 

toleranței și nediscriminării, cunoscută sub denumirea de „Declarația de la Paris”, din 17 martie 

2015, miniștrii responsabili pentru educație și comisarul european au considerat că au „(…) o 

datorie specială de a ne asigura că umanistul și valorile civice pe care le împărtășim trebuie 

transmise generațiilor viitoare. Rămânem uniți în eforturile noastre de a promova libertatea de 

gândire și expresie, incluziunea socială și respectului pentru alții, precum și de a aborda și preveni 

discriminarea în toate domeniile și  formele sale.”  

Cu ocazia lansării acestor inițiative, Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei  Europene și 

comisar european responsabil pentru ocuparea forței de muncă, creștere, investiții și competitivitate, 

a declarat: „(...) Inițiativele au ca scop împuternicirea indivizilor pentru a-și putea valorifica cât 

mai mult viața și pentru a putea construi economii și societăți echitabile și elastice.” 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_ro
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_ro
https://www.european-agency.org/
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_13_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:C2016/099/05
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De asemenea, Tibor Navracsics, comisar european responsabil pentru educație, cultură, tineret 

și sport, a precizat că: „(...) Sistemele de educație și formare din Europa trebuie să le ofere 

oamenilor din toate mediile competențele necesare pentru progresul și prosperarea profesională, 

dar și pentru a le permite cetățenilor să se angajeze. Trebuie să valorificăm potențialul educației 

pentru a favoriza coeziunea socială și un sentiment de apartenență. Pentru a face acest lucru, 

trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm că educația permite elevilor să 

își cunoască identitatea europeană în toată diversitatea sa, să învețe mai multe despre Europa, 

precum și despre alte țări europene și despre ei înșiși.” 

La rândul său, Mariya Gabriel, comisar european responsabil pentru economie și societate 

digitală, a adăugat că: „(...) Era digitală se extinde în toate domeniile vieții noastre și nu numai 

aceia care lucrează în IT trebuie să fie atenți la transformarea digitală. Diferența de competențe 

digitale este reală. Deși deja 90% din viitoarele locuri de muncă necesită un anumit grad de 

alfabetizare digitală, însă 44% dintre europeni nu dispun de competențe digitale de bază. Planul de 

acțiune privind educația digitală pe care îl propunem va ajuta europenii, instituțiile educaționale și 

sistemele educaționale să se adapteze mai bine la viața și să lucreze în societăți din ce în ce mai 

numeroase.” 

Documentul va fi examinat la Parlamentul European la Comisia pentru cultură și educație 

(CULT), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Comisia pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM). 

Comunicarea se află în prezent în dezbatere la nivelul Consiliului UE, în cadrul Comitetului 

Educație. 

 

4. POZIȚIA ROMÂNIEI  

Guvernul României apreciază documentul și va urmări realizarea obiectivelor Recomandării 

Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii 

europene a predării, astfel încât: 

• să analizeze și, dacă este necesar, să modifice politicile și practicile existente în domeniul 

educației, al formării și al învățării non-formale, pentru a da curs recomandărilor incluse în 

document; 

• să identifice lacunele și să consolideze implicarea cetățenilor, consultarea și colectarea 

datelor în vederea îmbunătățirii procesului de elaborare a unor politici bazate pe evidențe, în ceea ce 

privește dimensiunea socială și civică în domeniul educației și formării; 

• să continue colaborarea în Cadrul strategic educație și formare 2020, prin învățare reciprocă 

și schimb de bune practici, în vederea promovării valorilor comune; 

• să utilizeze eficient instrumentele de finanțare ale UE, în special Erasmus+, precum și 

fondurile structurale și de investiții europene.  

 

5. LINK-URI UTILE 

Comisia Europeană 

- Fișă informativă: Inițiative în domeniul educației și formării - întrebări și răspunsuri 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm 

 

- Comunicat de presă: Noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor digitale, 

precum și a dimensiunii europene a educației 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf 

 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://www.erasmusplus.ro/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf
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- Fișă informativă privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a 

dimensiunii europene a predării 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-common-values-inclusive-

education-european-dimension-of-teaching.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

21 martie 2018 
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf

