Thessaloniki, 27. července 2016

TLAČOVÁ SPRÁVA
Profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy – záruka kvality
Zanietení a kompetentní učitelia a školitelia sú
kľúčovým predpokladom
zaistenia potrieb pracovného trhu a kvality odborného vzdelávania a prípravy
(OVP) v Európe. Sú „ľudským faktorom“ zodpovedným za zoznamovanie žiakov
s výzvami pracovnej praxe a s potrebami pracovného trhu, za zavádzanie nových
programov a schém vzdelávania v pracovnom prostredí pre učňov či stážistov,
ako aj za aplikáciu európskych nástrojov.
Z uvedeného dôvodu adresovala Európska únia svojim členským štátom výzvu
na rozšírenie príležitostí profesijného rozvoja učiteľov a školiteľov OVP.
V posledných rokoch projekty financované z fondov EÚ značne prispeli
k vytvoreniu nových možností vzdelávania učiteľov a školiteľov prostredníctvom
skvalitnených systémov kariérneho rozvoja, stáží, či špecificky zameraných
školení (napr. na tému reforiem pracovného trhu).
Jednotlivé krajiny by sa teraz mali snažiť systematicky rozvíjať prínosy týchto
projektov s cieľom zaistiť svojim učiteľom a školiteľom lepšiu profesijnú prípravu
a atraktívne ponuky kariérneho rastu. Odvďačia sa za to lepším odborným
vzdelávaním a prípravou svojich žiakov. Mnoho krajín už zaviedlo aktívne
opatrenia pre zlepšenie situácie v tomto smere.
V prípade záujmu o viac informácií si môžete stiahnuť novú informačn ú správu
Cedefopu k tejto téme.
Príklady aktivít členských štátov možno nájsť tu.
###
Tlačové správy Cedefopu nájdete tu.
Pre pravidelné získavanie iných materiálov Cedefopu pre médiá (vestník, magazín,
krátke správy, atď.) sa zaregistrujte na našej internetovej stránke:
www.cedefop.europa.eu/user/register
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O stredisku Cedefop
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) so sídlom v Solúne
(Thessaloniki) v Grécku je jednou z agentúr EÚ. Náplňou jeho činnosti je podpora tvorby
politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. www.cedefop.europa.eu
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