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Qualificação e tecnologia
facilitam inserção no trabalho
Uma das grandes dificuldades profissionais do jovem
hoje é ingressar no mercado de
trabalho. Para aqueles que
estão no ensino médio
ou concluindo essa fase
da formação escolar e
procuram chance de emprego, o curso profissionalizante é uma porta de
entrada. Nessa perspectiva
o superintendente do Ensino
Médio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce),
João Peres, diz que as equipes
pedagógicas discutem a qualidade do ensino, para ajudar o
aluno a encontrar emprego.
“O estudante de
hoje não quer ficar
somente copiando
matéria do quadro,
ele procura por interação
e também capacitação.
O desafio é pensar todos
juntos até mesmo por meio da
reforma do ensino médio
e oferecer cursos profissionalizantes, técnicos, com
itinerários formativos, com
isso estaremos o preparando e capacitando”, observa.
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O curso profissionalizante
sendo umas das boas opções
para deixar o estudante mais
perto do emprego, além de formar o profissional com mais
agilidade, é um dos tipos de ensino que vem se aprimorando
em meio a tantos desafios para
melhorar a educação no país.
O coordenador da Gerencia de
Ensino a Distância (EAD) da Seduce, Divino Alves, afirma que
falta mão de obra qualificada
no mercado. Ele lembra que
preparar o aluno é o melhor
meio de aumentar a chance de
encontrar emprego ao terminar o ensino médio.
“Ouvimos falar muito do
desemprego, porém da mesma
proporção são poucas as pessoas qualificadas. Não adianta
ter vaga se o jovem não estiver
minimamente preparado”, reforça.
Pensando nessa capacitação do estudante, um dos meios
para aliar profissionalismo e
agilidade é a tecnologia, que
inclusive é uma prática forma
de ensino, claro, se for bem utilizada pelo estudante. Há dois
meses funciona a Gerência de
Ensino a Distância da Seduce,
localizada no Setor Aeroporto,
que oferece cursos profissionalizantes e de treinamento para
professores que têm interesse
em atuar em cursos a distância.

O uso da tecnologia na educação já é uma necessidade.
Além de agregar qualidade ao
ensino, ela traz a escola para
o universo do estudante. Há
uma extrema necessidade do
ambiente escolar ser um espaço dinâmico e pensado, que
oferece conhecimento também usando aparelhos tecnológicos. Divino Alves frisa que o
tempo em que estamos vivendo favorece os jovens, se eles
souberem utilizar a tecnologia.

“Podemos solucionar de
uma só vez a falta de tempo,
espaço e de profissionalização,
mas o estudante precisa ser determinado. Hoje tem inúmeras
formas de adquirir conhecimento, a disciplina para quem
quer fazer o uso dos dispositivos tecnológicos é um pré-requisito para chegar nos objetivos de estudo”, ressalta.

Tecnologia deve ser aliada do estudante

O dia 28 de abril é
celebrado o Dia Mundial
da Educação em
referência a um encontro
de representantes de 180
países participantes do
Fórum Mundial de Educação
realizado entre 26 e 28 de
abril de 2000, na cidade
de Dakar, Senegal, onde foi
assinado um documento
no qual estes países se
comprometiam a não
poupar esforços, políticos
e financeiros, para que a
Educação chegasse a todas
as pessoas do planeta
até 2015. Esse fórum é
considerado um marco
para a educação global,
pois nele os países
participantes assumem
o compromisso de
atingir os objetivos da
Declaração de Jomtien
– documento criado na
Conferência Mundial sobre
Educação para Todos, no
ano de 1990, em Jomtien,
Tailândia. Universalizar
o acesso à educação e
promover a equidade,
ampliar os meios e o raio de
ação da educação básica
e propiciar um ambiente
adequado à aprendizagem
são alguns dos objetivos.
A educação é um direito
fundamental de todos os
brasileiros que deve ser
assegurado pelo Estado.
Quando as pessoas têm
oportunidade de acesso
a uma educação de
qualidade, aumentam as
chances de terem uma vida
digna e de exercerem a
cidadania de forma plena.
Além disso, a educação abre
portas para outros direitos,
como saúde, trabalho e
lazer.
Uma boa forma de
celebrar esse data é
reforçar à sociedade, aos
segmentos organizados, aos
empresários, às lideranças
religiosas e às autoridades
do ensino a importância
do empenho de todos na
promoção de atividades
que incentivem a interação
família-escola-comunidade
para a melhoria do ensino.

