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Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării al Comisiei Europene, publicată astăzi,
constată că statele membre au realizat progrese suplimentare în direcția îndeplinirii
obiectivelor UE stabilite pentru 2020.

Comisia Europeană susține statele membre în asigurarea faptului că sistemele lor de învățământ își
îndeplinesc menirea. Monitorul, care este publicația anuală a UE cu cea mai mare însemnătate în
materie de educație și formare, este o parte importantă a acestei susțineri. Educația civică reprezintă
obiectul principal al raportului din acest an, reflectând rolul educației în promovarea implicării, a
incluziunii și a înțelegerii drepturilor cetățenilor. Utilizând o serie de exemple, Monitorul constată că
statele membre depun eforturi pentru a asigura faptul că tinerii învață despre modul cum funcționează
democrațiile și instituțiile noastre și despre valorile pe care se bazează Uniunea Europeană. Cea mai
recentă ediție a Monitorului arată, de asemenea, că statele membre au făcut progrese suplimentare în
direcția îndeplinirii obiectivelor de reformare și de modernizare a sistemelor de învățământ pe care UE
și le-a fixat pentru 2020 – unele fiind îndeplinite sau foarte aproape de a fi îndeplinite.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Mă bucur să
constat că statele membre depun eforturi susținute pentru a-și îndeplini obiectivele stabilite pentru
2020 în domeniul educației și pentru a permite tinerilor să devină membri implicați în comunitățile
noastre – aceasta din urmă activitate este deosebit de încurajatoare, în condițiile în care ne apropiem
de alegerile pentru Parlamentul European, care se vor desfășura anul viitor. Sunt mândru că,
împreună, am dat un impuls proaspăt acestui obiectiv: mai devreme în cursul acestui an, statele
membre au adoptat o Recomandare, pe care eu am prezentat-o, referitoare la promovarea valorilor
noastre comune, a educației incluzive și a dimensiunii europene a predării în învățământ.”&nbsp; 

Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării arată, încă o dată, că statele membre au înregistrat
progrese în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor lor principale. Cu toate acestea, persistă în
continuare diferențe în interiorul țărilor și între ele, care arată că sunt necesare mai multe reforme.
Acest fapt este valabil în special în ceea ce privește competențele de bază, în cazul cărora este necesar
un efort mai mare pentru a se asigura faptul că tinerii învață să citească, să scrie și să calculeze în mod
corespunzător – o condiție indispensabilă pentru ca ei să devină cetățeni activi și responsabili.

Procentul elevilor care abandonează școala fără diplomă a scăzut la 10,6 % în 2017, foarte aproape de
obiectivul de mai puțin de 10 % de îndeplinit până în 2020. Totuși, acest procent înseamnă că mai mult
de unul din zece elevi se confruntă cu perspective dificile în ceea ce privește continuarea educației sau
intrarea fără probleme pe piața forței de muncă, inclusiv din cauza numărului redus de oportunități
disponibile pentru învățare în rândul adulților.

Procentul celor care finalizează învățământul terțiar a crescut la 39,9 %, procent foarte apropiat de
obiectivul de 40 % convenit pentru 2020. Iar 95,5 % dintre copiii cu vârsta de cel puțin patru ani au
participat la programe de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, puțin peste obiectivul de cel puțin
95 %.

Monitorul analizează, de asemenea, cât de mult cheltuiesc statele membre pentru educație, ceea ce
reprezintă o investiție importantă în dezvoltarea economică și socială. În 2016, finanțarea din fonduri
publice a educației a crescut cu 0,5 % în termeni reali față de anul precedent. Cu toate acestea, multe
state membre continuă să investească mai puțin în educație decât înainte de criza economică, iar
treisprezece state membre au cheltuit efectiv mai puțin în acest domeniu.

Context
Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării al Comisiei este a șaptea ediție a acestui raport
anual, care prezintă modul în care evoluează sistemele de educație și formare din UE, cuprinzând o
gamă largă de date. El măsoară progresele înregistrate în UE în direcția îndeplinirii celor șase obiective
stabilite pentru 2020 în materie de educație și formare. Analiza provocărilor și tendințelor în domeniul
educației înregistrate în Monitor contribuie la acumularea de informații privind modul de abordare a
aspectele legate de educație în procesul anual al semestrului european. În plus, ea va contribui la
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identificarea domeniilor din sectoarele educației, formării și competențelor pe care UE ar trebui să le
finanțeze din viitorul buget pe termen lung al UE.

Monitorul analizează principalele provocări cu care se confruntă sistemele de învățământ din Europa și
prezintă politicile care pot îmbunătăți capacitatea lor de reacție față de nevoile societale și ale pieței
forței de muncă. Raportul cuprinde o comparație între țări, 28 de rapoarte de țară aprofundate, precum
și o pagină de internet dedicată care conține date și informații suplimentare.

Educația ocupă un loc important pe agenda politică a UE. Comisia colaborează pe deplin cu statele
membre în vederea construirii, până în 2025, a Spațiului european al educației, care vizează stimularea
învățării, cooperării și a excelenței. De asemenea, el vizează și deschiderea de oportunități pentru toți,
consolidarea valorilor și facilitarea dezvoltării de către tineri a unei identități europene. Reformele
încurajate de Monitorul educației și formării au un rol esențial în acest sens. Pe lângă Spațiul European
al educației, programul Erasmus+, fondurile structurale și de investiții europene, inclusiv inițiativa
„Locuri de muncă pentru tineri”, Corpul european de solidaritate, precum și programul Orizont 2020 și
Institutul European de Inovare și Tehnologie, contribuie la stimularea investițiilor și susțin politicile
prioritare în domeniul educației.

Pentru a susține ambițiile tot mai mari în acest domeniu, Comisia a propus creșterea semnificativă a
finanțării, din viitorul buget pe termen lung al UE, destinată tinerilor și domeniului învățământului.

Pentru informații suplimentare
Site-ul de internet al Monitorului
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