PREZENT! Stimularea participării la formarea continuă a
angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii –
informare, conştientizare şi acces la învăţare de calitate pe
parcursul întregii vieţi
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COMUNICAT DE PRESA
Cele mai recente statistici situeaza rata de parasire timpurie a sistemului de educatie
in Romania in jurul valorii de 19%, sub nivelul celor mai multe dintre statele Uniunii
Europene.
Invatarea permanenta este un concept relativ nefamiliar mentalitatii romanesti
traditionale. Mai ales insa intr-un moment de dificultate socio-economica, ea devine
o necesitate, pentru mentinerea competitivitatii individuale, mai ales in randul
grupurilor sociale cu risc crescut pe piata muncii.
Intrebarile privind educatia ca garantie a unei dezvoltari sanatoase a societatii
trebuie sa adreseze atat situatia furnizorilor de educatie, a profesorilor, cat si situatia
calitatii si diversitatii educatiei in sine, a accesibilitatii acesteia pentru beneficiarii sai,
de-a lungul intregii vieti.
Cu convingerea ca acesta este un prim pas necesar in stimularea interesului public
si motivatia angajatilor si angajatorilor pentru participarea la formarea profesionala
continua a categoriilor de adulti aflati in situatie de risc pe piata muncii,
Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente si partenerii sai au
placerea sa anunte
Marti, 30 martie 2010, ora 09:30 la Ramada Parc Hotel
conferinta de lansare a primului proiect la nivel national dedicat invatarii permanente:
„PREZENT! Stimularea participarii la formarea continua a angajatilor aflati in
situatie de risc pe piata muncii - informare, constientizare si acces la invatare
de calitate pe parcursul intregii vieti”
In cadrul proiectului se va lansa officia si site-ul proiectului, www.invatapentrutine.ro,
instrument interactiv de promovare a participarii la invatarea permanenta.
Conferinta de lansare a proiectului va fi onorata de prezenta Ministrului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului si Sportului, Domnul Daniel Petru Funeriu si a Ministrului
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Domnul Mihai Constantin Seitan.
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Cu stimă,
Prof. Univ. Dr. Cezar Bîrzea
Preşedinte
Asociaţia Observator pentru
Dezvoltarea Învăţării Permanente în România
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