Info EU: [8 septembrie 2021] Conferinţă online „Învățarea și educația adulților - Un răspuns la
provocările viitoare”
Preşedinţia Sloveniei la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Educaţiei Ştiinţei şi Sportului din
Slovenia şi Institutul UNESCO pentru Învăţare pe tot parcursul vieţii (UIL) organizează conferinţa
online Învățarea și educația adulților - Un răspuns la provocările viitoare

citește mai mult....
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Ziua Europeană a Limbilor
Pentru a celebra Ziua Europeană a Limbilor, Comisia Europeană organizează o conferință online în data
de 27 septembrie a.c. Prin acest eveniment, Comisia Europeană reiterează sprijinul pe care îl acordă în
implementarea recomandărilor Consiliului Europei referitoare la abordarea cuprinzătoare a predării și
învățării limbilor străine.

citește mai mult....

Inteligența artificială utilizată în identificarea locurilor de muncă în Uniunea Europeană
În Studiul publicat la începutul anului curent de către Comisia Europeană cu privire la activitatea
EURES - portalul mobilității forței de muncă la nivelul Uniunii Europene - se arată, printre altele, modul
în care platformele electronice create la nivel european și Inteligența Artificială vor facilita identificarea
și ocuparea unui loc de muncă...

citește mai mult....

Ce cred studenții internaționali despre continuarea studiilor în străinătate
De la declanșarea crizei provocate de virusul COVID-19, Quacquarelli Symonds, furnizor de analize și
informații privind sectorul învățământului superior la nivel global, desfășoară o serie de sondaje în
rândul studenților, iar în luna iunie a.c., în baza răspunsurilor primite, a publicat un nou raport...
citește mai mult....
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Info EU: [8 septembrie 2021] Conferinţă online
„Învățarea și educația adulților - Un răspuns la
provocările viitoare”

Preşedinţia Sloveniei la Consiliul Uniunii Europene,
Ministerul Educaţiei Ştiinţei şi Sportului din Slovenia şi
Institutul UNESCO pentru Învăţare pe tot parcursul vieţii
(UIL) organizează conferinţa online Învățarea și educația
adulților - Un răspuns la provocările viitoare (8 septembrie
2021).
Agenda evenimentului cuprinde sesiuni de dezbatere
referitoare la:
•

tranziţia dublă (verde şi digitală)

•

provocări demografice pentru educaţia adulţilor

•

prezentarea

video

a

platformei

electronice

pentru educaţia adulţilor în Europa (EPALE)
•

dobândirea de competenţe pentru o viaţă mai

•

pregătirea

bună
internaționale

celei

UNESCO

de-a
pentru

șaptea

conferințe

educația

adulților

(CONFINTEA VII).
Evenimentul se adresează tuturor actorilor implicaţi în
educaţia adulţilor.
Persoanele interesate să participe la acest eveniment se

Sursa:
https://www.edu.ro/conferinta_online_educatie_adulti_2021

pot înregistra aici, până la data de 1 septembrie 2021.
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Ziua Europeană a Limbilor
Pentru a celebra Ziua Europeană a Limbilor, Comisia
Europeană organizează o conferință online în data de 27
septembrie a.c. Prin acest eveniment, Comisia Europeană
reiterează sprijinul pe care îl acordă în implementarea
recomandărilor Consiliului Europei referitoare la abordarea
cuprinzătoare a predării și învățării limbilor străine.
Printre temele care vor fi discutate se regăsesc:
- rolul competențelor lingvistice în Spațiul european al
educației,
- metode de stimulare a învățării limbilor străine,
- integrarea diversității lingvistice și promovarea
alfabetismului în diverse limbi în școli.
La inițiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a
Limbilor este celebrată în fiecare an în luna septembrie,
începând cu 2001.
Pentru detalii privind înscrierea și participarea la acest
eveniment, accesați următorul link:
https://ec.europa.eu/education/events/european-day-oflanguages-2021_en
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Inteligența artificială utilizată în identificarea
locurilor de muncă în Uniunea Europeană

obținerii unor rezultate mai bune în cadrul matching-ului
automat.
În concluzie, automatizarea și eliberarea electronică a
documentelor

În Studiul publicat la începutul anului curent de către
Comisia Europeană cu privire la activitatea EURES - portalul

care

atestă

calificările

și

competențele

dobândite vor contribui la ocuparea unui loc de muncă în
cadrul Pieței interne a Uniunii Europene.

mobilității forței de muncă la nivelul Uniunii Europene - se
arată, printre altele, modul în care platformele electronice
create la nivel european și Inteligența Artificială vor facilita
identificarea și ocuparea unui loc de muncă, inclusiv
selectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile de angajare.
Astfel, Comisia Europeană și Autoritatea Europeană a
Muncii trebuie să se asigure că sunt luate în considerare cele
mai recente tendințe tehnologice în domeniul recrutării
electronice (e-recruitment), cum ar fi utilizarea Inteligenței
Artificiale și citirea automată (machine learning), pentru a
facilita o potrivire complet automată (automated matching). Este
recomandată o cooperare mai strânsă cu țările EURES care
utilizează astfel de instrumente în vederea schimbului de
informații și cunoștințe.
Statele EURES trebuie să asigure transferul locurilor de
muncă vacante și CV-urilor tuturor membrilor naționali
EURES și al partenerilor către portalul EURES și să finalizeze
cartografierea și adoptarea clasificării aptitudinilor/abilităților
și competențelor europene (ESCO), în vederea facilitării

Pentru mai multe informații, consultați:
-

Studiul Comisiei Europene

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=
ro&pubId=8370&furtherPubs=yes
-

EURES România

https://www.anofm.ro/eures/index.html?subcategeures=1#
-

ESCO - https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Ce

cred

studenții

internaționali

despre

continuarea studiilor în străinătate
De la declanșarea crizei provocate de virusul COVID19, Quacquarelli Symonds, furnizor de analize și informații
privind sectorul învățământului superior la nivel global,
desfășoară o serie de sondaje în rândul studenților, iar în luna
iunie a.c., în baza răspunsurilor primite, a publicat un nou
raport în care prezintă cele mai recente opinii ale studenților
internaționali referitoare la revenirea acestora la cursuri.
Astfel, studenții și-au exprimat opiniile cu privire la
următoarele aspecte:
- gradul în care instituțiile de învățământ superior au
reușit să faciliteze revenirea la cursuri în această etapă a
pandemiei,
- stimulentele oferite de instituțiile de învățământ
superior și gradul de atractivitate a acestora pentru studenți,
- rolul vaccinării în pregătirea pentru revenirea la
cursuri.
Pentru mai multe informații, raportul poate fi consultat
la adresa:
https://info.qs.com/rs/335-VIN535/images/CV%20Report%20JUNE%20Studying%20abroad%
20again_v1.6.pdf
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