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POLITICI DE VALIDARE MAI BUNE PENTRU FIECARE 
Validarea învățării non-formale și informale consolidează piața muncii și contribuie la integrarea 
imigranților și a refugiaților prin valorificarea cunoștințelor și a experiențelor dobândite anterior 
de către aceştia. Totodată, impulsionează participarea la învățarea pe tot parcursul vieții și 
facilitează accesul la căi de învățare flexibile. În cele din urmă, şi probabil cel mai important, 
politicile de validare oferă persoanelor vulnerabile o a doua șansă. 

În scopul de a sprijini Uniunea Europeană și statele membre UE în dezvoltarea politicilor de validare, 
consorțiul proiectului AVA propune instituirea unui plan de acţiune cuprinzător care să permită 
construirea unor sisteme de validare permeabile, incluzive şi eficiente. Planul de acțiune AVA este 
lansat astăzi și este disponibil în trei limbi. 

Planul include recomandări generale şi specifice, precum și un plan de acțiune care stabilește 
propuneri concrete de punere în aplicare, urmând logica procesului de validare. Autorităţile publice 
(la nivel național / regional / local), centrele de validare şi furnizorii de educaţie non-formală, alți 
furnizori de educație și ONG-uri, partenerii sociali și sectorul de afaceri sunt rugați să preia iniţiativa 
și să întreprindă măsuri pentru mecanisme de validare mai bune în UE. 

O acțiune de cooperare asumată este necesară nu numai pentru a atinge obiectivul sus-amintit, 
dar şi pentru că în final toată lumea va beneficia de pe urma politicilor de validare mult mai 
funcționale. 

Planul va fi puternic promovat în următoarele luni la nivel European şi național, fiind deja validat ca 
importanță de către participanţii la dezbaterea care a avut loc la Bruxelles la sfârşitul lunii iunie. În 
mod deosebit, a fost sprijinit de către Pavel Trantina, membru al Comitetului European Economic şi 
Social (EESC), care a apreciat soluţiile fezabile şi concrete propuse, soluţii ce vin în completarea 
recomandărilor adoptate de EESC în septembrie 2015. 

Mai multe informaţii:  
http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/ava/action-plan.html 

“Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei comunicări nu constituie o aprobare a conţinutului care 
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala 
utilizare a informaţiilor pe care le conţine“. 


