Salónica, 27 de julho de 2016

COMUNICADO DE IMPRENSA
Desenvolvimento profissional para professores e formadores do
ensino e formação profissional: uma garantia de qualidade
Professores e formadores empenhados e competentes são fundamentais para
garantir a qualidade e a adequação ao mercado de trabalho do ensino e
formação profissional (EFP) na Europa. Na verdade, são o «fator humano»
responsável por familiarizar os alunos com os desafios do mundo do trabalho e
as necessidades do mercado de trabalho, pela implementação de novos
currículos ou programas de aprendizagem em contexto de trabalho para
aprendizes ou formandos, e pela aplicação dos instrumentos europeus.
Foi por este motivo que a União Europeia apelou aos Estados-Membros para
que proporcionem aos professores e formadores do EFP mais oportunidades de
desenvolvimento profissional. Nos últimos anos, os projetos financiados pela UE
contribuíram de forma significativa para a criação de oportunidades de
aprendizagem destinadas a professores e formadores, através de regimes de
carreira melhorados, de estágios ou de formação específica, por exemplo, em
matéria de reformas do mercado de trabalho.
Os países deverão agora abordar de forma mais sistemática esses projetos de
modo a garantir que os seus professores recebem uma formação de qualidade e
que lhes são oferecidas perspetivas de carreira atraentes, para que estes
possam, por sua vez, ensinar e formar melhor os seus alunos. Muitos países
estão a tomar medidas para melhorar a situação.
Para mais informações, descarregue a nova Nota Informativa do Cedefop sobre
esta matéria.
Exemplos práticos das atividades dos Estados-Membros podem ser consultados
aqui.
###
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui.
Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio web:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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Contacto
Responsável de imprensa: Rosy Voudouri
Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Diretor do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) é uma
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, que apoia a definição da
política europeia no domínio do ensino e formação profissional.
www.cedefop.europa.eu
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