Tema em debate em 2010/2011: Que Futuro para a Educação?
A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência acolheu, como tema de debate no presente
ano lectivo, uma das propostas votadas pelos jovens nas Sessões Distritais e Regionais de
2010, proporcionando a reflexão sobre Educação e perspectivas de futuro.
Sugestões de ligação a algumas páginas de interesse para o debate do tema:

Conclusões do Conselho da União Europeia de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro
estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação («EF 2020»)
– Jornal Oficial da União Europeia de 28.05.2009.
Educação e Formação no âmbito da Comissão Europeia – Jornal Oficial da União Europeia de
06.05.2010:
- Competências, Estratégias e Instrumentos para a Aprendizagem ao Longo da Vida;
- Ensino e Formação Profissionais;
- Modernizar o Ensino Superior;
- A Via a Seguir.
Proposta da UE: novas competências para novos empregos. - Dimensão Social da Educação e
da Formação; A capacidade inovadora e a Interacção entre as três vertentes do triângulo do
conhecimento: educação; investigação e inovação
Relatório do Conselho (Educação) para o Conselho Europeu “ Os objectivos futuros concretos
dos sistemas de educação e formação. - Aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de
educação e formação na União Europeia. – Facilitar o acesso de todos aos sistemas de
educação e formação. - Abrir os sistemas de educação e formação ao resto do mundo.
Conclusões do Conselho de 11 de Maio de 2010 sobre a dimensão social da educação e da
formação - Mensagens do Conselho (EJC) no domínio da educação enquanto contributo para o
debate sobre a Estratégia de Lisboa pós-2010

"Educação e Formação para 2010 - Aprendizagem ao longo da vida ao serviço do
conhecimento, da criatividade e da inovação" - A educação e a formação são elementos
fundamentais para a mudança económica e social.

Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao comité
económico e social europeu e ao comité das regiões - Dar um novo impulso à
cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais para apoiar a
Estratégia «Europa 2020».
Excelência profissional, desenvolvimento de competências essenciais para a eficiência e a
adequação ao mercado de trabalho.
Perspectivas (virtuais) para a educação – Texto publicado em Mundo Virtual – autor José
Manuel Moran: Especialista em mudanças na educação presencial e a distância.

