Saloniki, dnia 27 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
Rozwój zawodowy nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego
jest gwarancją jakości
Bez zaangażowanych i kompetentnych nauczycieli oraz instruktorów nie uda się
spełnić potrzeb rynku pracy oraz osiągnąć wysokiej jakości kształcenia i
szkolenia zawodowego w Europie. Nauczyciele stanowią tzw. „czynnik ludzki” i
odpowiadają za zaznajomienie uczniów z wyzwaniami związanymi z pracą oraz z
potrzebami rynku pracy, a także za realizowanie programów nauczania lub
uczenia się w miejscu pracy dla praktykantów i stażystów oraz za stosowanie
europejskich narzędzi.
Dlatego właśnie Unia Europejska wzywa państwa członkowskie do zapewnienia
nauczycielom i instruktorom zajmującym się kształceniem i szkoleniem
zawodowym szerszych możliwości doskonalenia zawodowego. W ostatnich
latach projekty finansowane przez Unię Europejską wydatnie przyczyniły się do
tworzenia możliwości nauki dla nauczycieli i instruktorów poprzez proponowanie
ulepszonych ścieżek zawodowych, praktyk oraz szkoleń specjalistycznych, np.
dotyczących reform na rynku pracy.
Państwa członkowskie powinny teraz bardziej systematycznie wdrażać takie
projekty, dbając o to, by nauczyciele byli dobrze wyszkoleni oraz by mieli
atrakcyjne perspektywy rozwoju kariery i dzięki temu sami mogli lepiej uczyć i
szkolić swoich podopiecznych. W wielu krajach podjęto działania zmierzające do
poprawienia sytuacji.
Więcej informacji można znaleźć w nowej nocie informacyjnej Cedefopu
dotyczącej tego zagadnienia.
Praktyczne przykłady dotyczące działań państw członkowskich można znaleźć
tutaj.
###
Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj.
Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.)
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie
internetowej: www.cedefop.europa.eu/user/register

Kontakt
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
O Cedefop
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu
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