Informativo do Instituto Federal da Paraíba - IFPB

7

Holanda expõe competências mais
exigidas na área educacional
Professor Joe Walenkamp destaca habilidades essenciais para o mercado mundial

A

Holanda trouxe para o Encontro Internacional de
Educação Proﬁssional uma
delegação de 15 professores, que
apresentaram o modelo de educação aplicado em suas universidades.
Na abertura do evento, o embaixador da Holanda, Han Peters, destacou que o Brasil tem um potencial
enorme que precisa ser mostrado e
ampliado. “Estamos aqui para buscar parcerias. A formação para o trabalho fará cair os índices de desemprego”, declarou.
O embaixador frisou que, na Holanda, quase 50% dos estudantes
fazem cursos técnicos. Destacando
o programa de intercâmbio de professores do Brasil para a Europa,
Han Peters ressaltou que a educação

deve ser um processo mútuo e que
a troca de experiências em programas como o Professores para o Futuro é um exemplo de sucesso, de
fortalecimento da cooperação entre
os dois países na área de educação.
No segundo dia do Encontro, o professor holandês, Joe Walenkamp, da
University of Applied Science, fez
uma palestra para os proﬁssionais
de educação. Em sua breve explanação, Walenkamp enumerou uma
sequência de 20 habilidades essenciais que o mercado mundial levará
em consideração na hora de contratar um proﬁssional até 2020. Entre
elas, estão inteligência social, adaptação ao novo, competência cultural, transdisciplinaridade e respeito
à diversidade.

“O mundo está mudando com uma
rapidez nunca vista. Realmente os
alunos daqui têm que ser cidadãos
do mundo, têm que ter contextos
internacionais para que possam
trabalhar com outros colegas de nacionalidades diferentes e encontrar
soluções para os problemas sociais,
ambientais e econômicos”, avalia
Walenkamp.
O palestrante ﬁnalizou sua participação no evento reaﬁrmando que
o jovem precisa ter competências
internacionais e interculturais. Um
conselho que ele deu para os estudantes do IFPB é que aprendam o
idioma inglês para se moverem no
mundo.
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