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Éimportante fortalecer e melhorar a forma-
ção técnica e profissional (FTP) na República
das Ilhas Marshall. A população dessas ilhas

continua crescendo, apesar da emigração para os
Estados Unidos, e a urbanização progride. Atual-
mente, 70% da população vive em Majuro e
Ebeve. O ritmo da urbanização tem impossibili-
tado a muitas famílias dar continuidade a suas
atividades tradicionais de subsistência, resul-
tando em escassez de alimentos e moradias nas
cidades e agravando os problemas sociais.

O crescimento econômico nas Ilhas Marshall
é baixo e o nível de ocupação no setor privado é
marginal. A produção agrícola está concentrada
em pequenas propriedades rurais e os principais
cultivos comerciais são: coco, melão, tomate e
fruta-pão. O microempreendimento está limitado
ao artesanato e ao processamento da pesca e
do coco. A indústria do turismo – atualmente
uma pequena fonte de divisas que emprega menos
de 10% da força de trabalho – é a melhor espe-
rança de maiores rendas no futuro. Estima-se
que a taxa de desemprego seja de 34% e superior
aos 60% entre os jovens. Com 65% da popu-
lação com menos de 24 anos, essas taxas tendem
a crescer ainda mais, à medida que o número de
pessoas procurando trabalho aumente mais rápido
que o número de empregos disponíveis.

Apesar da grande demanda de trabalho, há uma
enorme procura por mão-de-obra qualificada
que não pode ser satisfeita nesse momento. Em
quase todas as profissões e ofícios, há grande
escassez e depende-se, cada vez mais, de traba-
lhadores estrangeiros. Um obstáculo fundamental
ao desenvolvimento econômico e à estabilidade
social é a falta de domínio, por parte da maioria
das pessoas que procuram trabalho, de compe-
tências básicas do inglês escrito e de cálculo,
bem como de competências de reflexão crítica
e outras competências pessoais necessárias no
mundo do trabalho. Aproximadamente, 70% dos
estudantes que começam a escola não terminam
a educação secundária e muito poucos ascendem
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Novo enfoque para a educação
nas Ilhas Marshall
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a instituições de educação superior (2% dos traba-
lhadores fora do setor estatal possuem educação
universitária). Por ano, menos da metade dos
estudantes que conclui a 8ª série encontra vaga
nas escolas secundárias.

A educação para o mundo do trabalho é um
fator crucial para melhorar a situação econô-
mica das Ilhas Marshall. As instituições de FTP
são limitadas e não possuem capacidade opera-
cional, além de carecerem de instrutores expe-
rientes e qualificados. A capacitação em técnicas
informais para a subsistência realiza-se de
maneira esporádica e desarticulada. Enfrentar
esse problema requer a adoção de um marco
integrado, com metas bem identificadas de curto
e longo prazos. Algumas estratégias poderiam
ser úteis, como voltar a introduzir a formação
profissional nas escolas secundárias, ampliar
e diversificar os programas existentes de FTP e
criar um sistema de estágios.

Contudo, tendo em vista a reduzida base eco-
nômica, não basta melhorar as capacidades
salariais e de trabalho para resolver o problema
do desemprego. Devem-se criar oportunidades
para o trabalho autônomo e para o desenvolvi-
mento da microempresa e deve-se oferecer
capacitação adequada.

De 25 de fevereiro a 2 de março de 2007, espe-
cialistas em educação, ministros e outros funcio-
nários do alto escalão das Ilhas Marshall reuniram-
se na Conferência Nacional “Novo Enfoque para
a Educação”, com o objetivo de abordar esses
temas e elaborar um marco de referência para
o desenvolvimento de recursos humanos que inclua
uma política nacional de formação e que leve em
consideração os fatores culturais.

As principais apresentações do Centro Interna-
cional UNESCO-UNEVOC e da Universidade
British Columbia versaram sobre a orientação
profissional na educação secundária e os conhe-
cimentos autóctones, respectivamente, e defini-
ram as bases para o debate. Essas apresentações
foram complementadas por stakeholders da região,
que levantaram uma série de questões refletindo
o contexto local. A conferência foi co-patrocinada

pelo Ministério de Educação das Ilhas Marshall,
Recursos do Pacífico para a Educação e a
Aprendizagem (Prel) e o Conselho Nacional de
Capacitação.

Com base nos resultados da conferência, as
Ilhas Marshall propuseram reformar o projeto
da lei de educação para que contemple melhor
a FTP e incremente os recursos destinados à
formação para o mundo do trabalho. As autori-
dades do setor de educação consideraram de
particular transcendência a contribuição do
UNESCO-UNEVOC. As Ilhas Marshall continuarão
solicitando a contribuição do UNESCO-UNEVOC
para a promoção da FTP e organizarão atividades
de seguimento da conferência.

Informação adicional:
Rupert Maclean, diretor,
r.maclean@unevoc.unesco.org
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Centro de Capacitação de Professores de
Educação Profissional, Segunda Universidade
Politécnica de Xangai (julho, 2006)

Union University de Pequim (julho, 2006)

Etiópia
Departamento de FTP, Ministério de Educação
(junho, 2006)

Finlândia
Centro de Pesquisa para a Formação Profis-
sional, Universidade de Tampere (novembro,
2006)

Gâmbia
Autoridade Nacional de Capacitação (agosto,
2006)

Granada
Escola de Artes Aplicadas e Tecnologia, T. A.
Marryshow Community College (fevereiro,
2007)

Haiti
École Supérieure d’Infotronique d’Haiti
(outubro, 2006)

ARede UNEVOC de instituições especiali-
zadas de formação técnica e profissional
(FTP) é a mais destacada do Centro

Internacional UNESCO-UNEVOC. Configura
uma plataforma única destinada a compartilhar
conhecimentos e experiências sobre todos os
aspectos da FTP e compõe-se de mais de 265
instituições especializadas de FTP – os assim
chamados Centros UNEVOC – em 163 países-
membros da UNESCO.

De janeiro de 2006 até princípio de março de
2007, as seguintes instituições haviam se incor-
porado à Rede UNEVOC:

Camarões
Inspetoria de Pedagogia responsável por
Técnicas Industriais (abril, 2006)

China
Shenzhen Polytechnic (julho, 2006)
Instituto Tecnológico de Economia de Zhejiang
(julho, 2006)

Irã
Universidade de Formação Docente Shahid
Rajaee (outubro, 2006)

Irlanda
Instituto de Tecnologia de Dublin (janeiro,
2007)

Líbia
Departamento de Currículo, Comitê Popular
para a Mão-de-Obra, Formação e Trabalho
(março, 2006)

Uganda
Departamento para a Educação e Formação
Empresarial, Técnica e Profissional, Ministério
de Educação e Desporto (agosto, 2006)

Estados Unidos da América
Centro de Educação e Formação para o
Trabalho, Ohio State University (outubro,
2006)

Para mais informações:
L.Efison Munjanganja, chefe de Redes UNEVOC,
e.munjanganja@unevoc.unesco.org
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Novos Centros UNEVOC

Instituto Tecnológico de
Economia de Zhejiang
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O Itezj é uma universidade profissional pública,
que se encontra sob os auspícios do Departa-
mento de Educação da província de Zhejiang e
do Zhejiang Material Industry Group. Recebeu
a qualificação “excelente” em uma avaliação
nacional de universidades profissionais na
China, realizada em outubro de 2006.

Courtesy: Zhejiang Technology Institute of Economy

O Instituto Tecnológico de Economia de
Zhejiang (Itezj) incorporou-se à Rede
UNEVOC em outubro de 2006. No ato

da inauguração, o professor Chen Lineng,
presidente do Itezj, apresentou o instituto e
descreveu seu plano de atividades dentro da
Rede UNEVOC – em benefício da cooperação
internacional e da formação técnico-profis-
sional (FTP) na China. Durante o evento,
também pronunciaram discursos de parabe-
nização Du Yue, secretário-geral adjunto da
Comissão Nacional da República Popular da
China perante a UNESCO, e Dong Jianhong,
diretora do Departamento de Educação da
Comissão.

No contexto da Rede UNEVOC, o Instituto
organizará projetos de colaboração com outras
universidades na província de Zhejiang e
regiões adjacentes. O Itezj também prevê a
celebração de reuniões internacionais em
Hangzhou, a fim de fomentar o diálogo dentro
da comunidade mundial FTP. Em cooperação
com o Centro Internacional UNESCO-UNEVOC,
o Instituto está planejando a organização de
atividades de pesquisa em formação profissional
comparada. Tais atividades contarão com a
participação de eruditos chineses e especialistas
estrangeiros. O Itezj dedicar-se-á, ademais, à
atualização do Dicionário de Educação Profis-
sional – Inglês-Chinês/Chinês-Inglês. 

Para mais informações:
Chandler Huang, decano da Assessoria de
Pesquisa Institucional e Assuntos Interna-
cionais, Instituto Tecnológico de Economia de
Zhejiand, chandlerh@126.com

Cortesia: Zhejiang Technology Institute of Economy
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conhecimentos de universidades, politécnicos
e empresas no âmbito de atividades de forma-
ção e pesquisa em nível regional. Tem o objetivo
de criar, nacional e internacionalmente, um
centro de excelência para o desenvolvimento e
transmissão de conhecimentos sobre empreen-
dedorismo, criação de empregos e desenvolvi-
mento econômico e social.

Atualmente, o trabalho do Centro está voltado para:

>> crescimento profissional como processo ao
longo da vida;

>> novos espaços de aprendizagem na FTP; e

>> e-learning (educação a distância) no ensino
e pesquisa nos campos da comunicação
multicultural e das hipermídias. 

O professor Pekka Ruohotie, diretor do Centro
de Pesquisas para a Educação Vocacional e
Profissional, é um pioneiro na promoção da
FTP na Finlândia. É também professor com
dedicação parcial da Universidade de Tallin,
na Estônia. Seus planos, no contexto da Rede
UNEVOC, incluem a realização de atividades de
pesquisa na Finlândia, seminários e cursos
internacionais de capacitação, além da cola-
boração em atividades de pesquisa em FTP em
outras partes do mundo. 

Para mais informações: 
Tapio Varis, professor, Universidade de Tampere
Principal Assistente de Pesquisa do UNESCO-
UNEVOC, Tapio.Varis@uta.fi; www.uta.fi/itava

Centro de Pesquisas para a
Educação Vocacional e
Profissional

O Centro de Pesquisas para a Educação
Vocacional e Profissional da Universi-
dade de Tampere, Finlândia, oferece

programas educacionais de graduação e pós-
graduação baseados em investigação. Desde
2003, o centro sedia a Cátedra UNESCO de
E-Learning com Aplicações em Âmbitos Múl-
tiplos. Seu compromisso consiste em desen-
volver e fortalecer a FTP, como um processo ao
longo da vida e em um mundo do trabalho em
constante evolução.

Uma das funções do Centro é combinar os

Seminários da Rede UNEVOC Baku, Azerbaijão, 19-20 de dezembro de 2006
Este seminário foi organizado pelo UNESCO-
UNEVOC e pelo Escritório da UNESCO em Moscou,
com a colaboração do Ministério de Educação
do Azerbaijão. Participaram 25 profissionais
de FTP de Centros UNEVOC da Rússia, Ucrânia,
Azerbaijão, Geórgia, Armênia e Moldova.

Yaoundé, Camarões, 5-7 de dezembro de 2006
Este seminário de capacitação se concentrou
na África Central. Os 18 participantes represen-
taram os Centros UNEVOC de Camarões, República
da África Central, Chad, República do Congo,
República Democrática do Congo e Gabão.

C om o objetivo de aumentar a cooperação
dentro da Rede, UNESCO-UNEVOC
organiza seminários de formação, tanto

introdutória quanto de atualização, em dife-
rentes partes do mundo. Para os Centros UNEVOC,
estes seminários são uma magnífica oportu-
nidade de conhecer melhor outros membros da
Rede e criar atividades de colaboração. Recen-
temente, realizaram-se seminários em:

Lilongwe, Malaui, 26-28 de setembro de
2006
Neste seminário, participaram 16 educadores
de FTP de Centros UNEVOC selecionados de
oito países da África Meridional. Foi organizado
pelo UNESCO-UNEVOC, com a colaboração da
Comissão Nacional do Malaui perante a
UNESCO.

Para mais informação:
L. Efison Munjanganja, chefe das Redes UNEVOC,
e.munjanganja@unevoc.unesco.org

Centro de Formação e
Capacitação para o Trabalho

Cortesia: CETE, Ohio State University

O Centro de Formação e Capacitação para
o Trabalho (CFCT), da Universidade de
Ohio, é o primeiro membro da Rede

UNEVOC localizado nos Estados Unidos. Há mais
de 45 anos, o CFCT tem trabalhado com clientes
nacionais e internacionais na realização de
projetos de pesquisa e desenvolvimento, em
temas relacionados à força de trabalho. Suas
atividades incluem: implementação e avaliação
de programas de desenvolvimento da força
de trabalho, orientação para a formulação de
políticas nacionais e regionais, pesquisa na
área do desenvolvimento da força de trabalho
e oferta de oportunidades de desenvolvimento
profissional a dirigentes e docentes.

Membro da Rede UNEVOC desde outubro de
2006, o CFCT aspira a compartilhar com outras
instituições a meta de melhorar os meios
de subsistência e sustentabilidade da força
mundial de trabalho. O diretor do CFCT, Ronald
L. Jacobs, espera que a contribuição do CFCT à
Rede UNEVOC possa realizar-se em três grandes

assistência técnica para a condução de levanta-
mentos sobre o mercado de trabalho.

Finalmente, o CFCT procurará servir como fonte
de recursos para os profissionais da área, espe-
cialmente mediante a oferta de seminários de
atualização e programas universitários de gra-
duação. Alguns desses programas e seminários
estarão disponíveis por meio de sistemas de
aprendizagem e ensino a distância, baseados
nas TICs. 

Para mais informações: 
Ron Jacobs, diretor CFCT, jacobs.3@osu.edu;
www.cete.org/unevoc-us/

áreas. Primeiramente, atuaria como vínculo entre
os diversos sistemas de FTP nos EUA (baseados
na educação secundária, pós-secundária ou
nas empresas) e outros sistemas semelhantes
em países da Rede UNEVOC. Tais intercâmbios
poderiam ser realizados mediante a celebração
de conferências, transmissões digitais via
Internet (webcast), publicações ou visitas de
estudo e ofereceriam a todos os norte-ameri-
canos que pertencem à FTP a oportunidade de
aprender com as experiências de profissionais
de toda comunidade mundial.

Em segundo lugar, o CFCT propõe-se a estabe-
lecer parcerias com outros Centros UNEVOC
para o desenvolvimento de projetos que
contribuam para a realização de seus objetivos
de FTP. Por exemplo, o CFCT poderia ser convi-
dado a oferecer sua experiência na elaboração
e avaliação de currículos, ajudando, assim, a
elaborar normas ocupacionais, ou brindar

Cortesia: CETE, Ohio State University
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D esde as primeiras etapas de transição
ao sistema capitalista de mercado, em
muitos países parceiros da Fundação

Européia de Formação (ETF), a pobreza aumentou
dramaticamente e a tendência é que permaneça
alta, apesar dos recentes desenvolvimentos
econômicos. Como uma clara demonstração
disso, 11 países com os quais trabalha a ETF
assinaram ou encontram-se em vias de assinar
Documentos de Estratégia para a Redução da
Pobreza com o Fundo Monetário Internacional
e com o Banco Mundial. Uma forte migração
desses países é outro indicador dos elevados
níveis de pobreza. 

Muitos dos países parceiros da ETF, especial-
mente os que sofreram um processo de empo-
brecimento mais dramático, não puderam moder-
nizar e reformar seus sistemas de educação e
formação profissional (FTP). A FTP permanece
centralizada, recebe pouco financiamento e

> A  necess idade  de  in tegrar  a  FTP  fo rma l  e  i nfo rma l  <

Reconhecimento dos saberes
adquiridos previamente

P ara alcançar o objetivo da Educação
para Todos (EPT), é fundamental que se
reconheçam os saberes e experiências

adquiridos previamente. Isso poderia servir de
incentivo para motivar aquelas pessoas que
abandonaram a escola ou que nunca receberam
qualquer tipo de educação. Governos e demais
entes interessados estão compreendendo, cada
vez mais, as conseqüências positivas econômicas,
sociais e pessoais que derivam do reconhecimento
dos saberes e experiências prévios. Isso explica
o interesse que muitos países têm manifestado
em estabelecer vínculos entre a educação
formal e a não-formal, abrindo caminhos que
permitam aos estudantes se reinserir no sistema
formal de educação e facilitando a inserção ou
reinserção no mercado de trabalho de pessoas
cujas habilidades foram adquiridas informalmente.
É necessário estabelecer, em nível mundial, me-
canismos e metodologias que reconheçam os
saberes e experiências previamente adquiridos.

Em 2004, o então Instituto de Educação da
UNESCO (agora denominado Instituto para a
Educação ao Longo da Vida [UNESCO Institute
for Lifelong Learning – UIL]) conduziu um
estudo internacional sobre o “Reconhecimento,
Validação e Homologação dos Saberes e Expe-
riências Não-Formais e Informais”. O estudo
avaliou os marcos de referência nacionais de
qualificação acadêmica, os acordos de política
e institucionais, os mecanismos para a validação
e avaliação, as modalidades de coordenação

e perspectivas das partes interessadas e meca-
nismos para a validação dos resultados de
aprendizagem. 

O UIL está planejando a celebração de uma
reunião internacional para dar maior seguimento
ao debate. O Instituto também está traba-
lhando em estreita colaboração com o UNESCO-
UNEVOC e este mobilizará a Rede UNEVOC
para o intercâmbio de boas práticas e lições
aprendidas e proporcionar informação sobre os
mecanismos de avaliação, certificação e homo-
logação existentes nas instituições da Rede.

Para mais informações:
Madhu Singh, especialista sênior de Programa,
Instituto da UNESCO para a Educação ao Longo
da Vida, m.singh@unesco.org

Singh, Madhu (2005). (Reconhecimento, vali-
dação e homologação dos saberes e experiências
não-formais e informais). Hamburgo: UIE (Rela-
tório sintético do estudo de 2004). Disponível
em inglês.

dependente do ingresso de insumos. Freqüen-
temente, as escolas FTP são a única opção
de educação para crianças pobres, mas essas
instituições não provêm a essas famílias as
capacidades que lhes permitiriam escapar da
pobreza.

Vários programas locais de desenvolvimento e
membros da sociedade civil em países parceiros
da ETF procuram diminuir a brecha que há entre
as necessidades do mercado de trabalho e as
habilidades da população. Tais projetos costu-
mam incluir elementos inovadores para o
desenvolvimento de capacidades não-formais e
informais e buscam responder a necessidades
concretas do ensino, mas são controlados,
principalmente, pelos doadores. Além do mais,
são de curto prazo, têm alcance reduzido e
são mantidos à parte do sistema FTP – muitas
vezes, propositadamente – apesar de que, em
muitos países, em quase todas as comunidades,
existem escolas FTP.

É crucial que, nos países parceiros da EFT, se
elaborem e se executem políticas de reforma
da FTP. Se se compartilham experiências bem-

entre as partes interessadas, bem como os
benefícios que são gerados quando se validam
os saberes e experiências prévios e as barreiras
que se opõem a esse reconhecimento.

Dando continuidade a este estudo, durante o
33º período de sessões da Conferência-Geral da
UNESCO, em 2005, especialistas em educação
reuniram-se em uma mesa-redonda para deli-
berar sobre as formas de ampliar o estudo
comparado internacional sobre o reconheci-
mento dos saberes e experiências previamente
adquiridos. Os participantes da mesa-redonda
concordaram que o UIL serviria de centro de
recursos para o desenvolvimento de políticas e
capacidades e recomendaram o fomento da
cooperação entre entidades públicas e privadas. 

Seguindo uma versão preliminar de uma tipo-
logia desenhada com base nos resultados do
estudo de 2004, o UIL realizará, agora, um
diagnóstico de situação nos países africanos,
no que tange ao reconhecimento dos saberes e
experiências prévios. Além disso, o UIL formou
um grupo interagencial de representantes de
diversas organizações internacionais e de dife-
rentes partes da UNESCO, incluindo o UNESCO-
UNEVOC, a fim de criar parcerias e sinergias de
conhecimento e intensificar o debate sobre o
tema entre as principais agências. Em novembro
de 2006, na segunda reunião do grupo, em Ham-
burgo, foram destacadas importantes questões
de política e pesquisa para a região africana,
incluindo o reconhecimento de diferentes tipos
de saberes no nível da empresa, ferramentas para
medir as habilidades práticas, comportamento

sucedidas no nível local, poder-se-á realizar uma
reforma adequada e eficaz da EFT, de baixo
para cima.

O Anuário 2006 da EFT encontra-se disponível
para download na página www.etf.europa.eu. 

Para mais informações:
Unidade de Comunicação Externa, Fundação
Européia para a Formação, info@etf.europa.eu

Anuário 2006 da ETF destaca o
“Desenvolvimento de Capacidades
para Aliviar a Pobreza”



“A transição escola-trabalho” é um termo amplo
que se destacou nos anos 1990, com uma
ênfase generalizada nas reformas dos mercados
de trabalho e da educação. Ele abarca áreas tais
como:

>> preparar o estudante para o mundo do
trabalho;

>> apoiar os jovens durante o processo de
transição; e 

>> elaborar estratégias que aumentem as
oportunidades iniciais de conseguir um
emprego. 

De 23 a 30 de janeiro de
2007, especialistas em FTP
de Centros UNEVOC sele-
cionados da Ásia e Pacífico
reuniram-se em um semi-
nário regional, em Tóquio,
Japão. Debateram-se estra-
tégias para preparar os
estudantes para enfrentar
o mundo do trabalho. A
reunião foi organizada pelo

Instituto Nacional Japonês para a Pesquisa de
Políticas Educacionais (Nier), em colaboração
com o UNESCO-UNEVOC.

Como apoiar os jovens na transição entre a
escola e o trabalho foi um importante tema
abordado durante o seminário. Embora tanto
os desafios como a maneira de abordá-los
sejam distintos em cada país, os participantes
puderam identificar uma série de questões e
estratégias comuns relacionadas à FTP como
um caminho para o mundo do trabalho.

Para mais informações:
Astrid Hollander, especialista de Programa,
a.hollander@unevoc.unesco.org
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Da escola para o trabalho: 
experiências regionais
contemporâneas

A transição dos jovens da escola ao mundo
do trabalho tem se transformado em
uma importante questão de política

pública na maioria dos países do mundo. As
mudanças na natureza do trabalho fragilizaram
as perspectivas de empregos seguros no longo
prazo, inclusive para os jovens mais capaci-
tados. As elevadas taxas de desemprego entre
os jovens são um problema mundial, mas são
especialmente predominantes na Ásia e no
Pacífico. Mais de 45% dos jovens desemprega-
dos do mundo vivem nessa região (39,2 milhões
em 2005). Na Ásia, as probabilidades de que um
jovem se encontre sem trabalho são três vezes
maiores que as de um adulto, especialmente no
caso das mulheres. Muitos governos consideram
que a FTP pode melhorar a empregabilidade
da juventude e servir como um veículo impor-
tante para facilitar a transição da escola ao
trabalho. 

muitos governos da região preocupam-se com
o número crescente de jovens que não se
dedicam a uma atividade produtiva. A inca-
pacidade de encontrar um trabalho decente
intensifica, nesses jovens, uma sensação de
vulnerabilidade e insuficiência. Isso freqüente-
mente conduz ao conflito social.

Em Bangkok, o Escritório Regional da UNESCO
para a Educação na Ásia e Pacífico tem traba-
lhado com muitos parceiros para melhorar
a transição do mundo da aprendizagem ao
mundo do trabalho. Uma solução positiva para
o problema do desemprego juvenil requer uma
abordagem multissetorial e a participação de
muitas entidades – governos, instituições
educacionais e de formação, empregadores e
empresas, trabalhadores, pais, famílias, comu-
nidades e, naturalmente, os próprios jovens.
Em novembro de 2006, realizou-se uma reunião
em Bangkok com representantes desses dife-
rentes grupos. O objetivo da reunião era oferecer
uma ampla variedade de perspectivas, estabe-
lecer prioridades e elaborar enfoques para abor-
dar o problema dos graduados desempregados.

Os principais problemas mencionados pelos
participantes foram:

>> discrepâncias entre as qualificações dos
candidatos a um emprego e as necessi-
dades do empregador;

>> falta de informação sobre as novidades no
mercado de trabalho;

O Relatório 2006 da OIT sobre as
Tendências mundiais de emprego dos
jovens indicava que, nos últimos dez

anos, registrou-se no mundo um aumento de
15% no número de jovens desempregados (de
15 a 24 anos), passando de 74 para 85 milhões.
Isso significa que um terço dos jovens do
mundo não tem trabalho. Ao mesmo tempo,
tem aumentado o número de jovens prepa-
rados para incorporar-se à força de trabalho.

Em 2015, mais 11 milhões de jovens procu-
rarão emprego na Ásia e Pacífico. Ao analisar
os custos de oportunidade e as perdas eco-
nômicas derivadas de uma juventude sem
trabalho ou com empregos precários, bem
como a demanda crescente por aposentadorias
e assistência médica para pessoas da idade,

>> falta de orientação vocacional adequada;

>> falta de exposição do estudante ao mundo
do trabalho; e

>> falta de habilidades pessoais e sociais.

Identificaram-se áreas nas quais se poderiam
realizar atividades de acompanhamento a fim
de abordar esses problemas e ressaltou-se a
importância das seguintes funções:

>> realizar avaliações de necessidades;

>> estabelecer marcos de referência nacionais
de capacitações;

>> elaborar mecanismos para garantir a quali-
dade; e

>> melhorar métodos para compartilhar infor-
mação e oferecer assessoramento profissional.

Espera-se que os resultados da reunião abram
caminho para a formulação de um plano
estratégico de longo prazo em projetos e ativi-
dades conjuntas entre a UNESCO Bangkok e
seus parceiros na Ásia e Pacífico.

Para mais informações:
Lay-Cheng Tan, oficial de Programa, UNESCO
Bangkok, lc.tan@unescobkk.org

© UNESCO
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Desemprego juvenil: um
enfoque a partir de várias
perspectivas



trabalham com a FTP na região da Ásia e do
Pacífico, e por Nguyen Viet Thang (Vietnã) e
Bambang Trisulo (Indonésia), que comparti-
lharam estudos de casos relacionados ao melho-
ramento da FTP em seus países. 

A Conferência Apeid alcançou os objetivos de
fortalecer a coordenação e colaboração entre
os membros da Rede Apeid, conscientizar e
promover a compreensão sobre a educação

para o desenvolvimento sustentável
(EDS) e servir de catalisador para a
elaboração de planos de ação de EDS.
A Apeid dará continuidade ao seu
trabalho em estreita cooperação com
seus parceiros, garantindo que os
princípios do desenvolvimento sus-
tentável sejam incorporados aos
sistemas educacionais da região.

Para mais informações:
Astrid Hollander, especialista de Pro-
grama, a.hollander@unevoc.unesco.org

RMIT, um Centro UNEVOC na Austrália) e Stolte
fizeram uma apresentação geral sobre o tema
e explicaram a relevância da FTP para o desen-
volvimento sustentável. Sugeriram caminhos
para passar de uma “visão idealista” a um
“enfoque integral”. Essas apresentações foram
complementadas por Ligaya Valmonte (Univer-
sidade Memorial Don Mariano Marcos, Filipinas),
que dissertou sobre as atividades e experiências
de algumas organizações internacionais que
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A FTP nas escolas de nível
médio do Pacífico

F ala-se muito sobre o lugar que ocupa
a FTP nas escolas de nível médio do
Pacífico. Atualmente, a educação

secundária é, em grande parte, acadêmica,
orientada, sobretudo, aos estudantes que
aspiram a um emprego burocrático ou a
entrar para a universidade. Conseqüente-
mente, cada vez mais, os estudantes vêem-se
obrigados a abandonar o sistema escolar sem
as capacidades necessárias para o trabalho. 

Com o objetivo de explorar novos caminhos
para a FTP nas escolas, as Iniciativas Regionais
do Pacífico para o Ensino da Educação Básica
(Projeto Pride) – com sede na Universidade do
Pacífico Sul e financiado pela União Européia e
pela Nova Zelândia – reuniram 36 educadores
de 15 países do Pacífico, no sexto Workshop
Regional do Projeto Pride sobre “O papel da FTP
nas escolas de nível médio do Pacífico: Novas
visões, novos caminhos”. O workshop aconteceu
em Koror, Palau, de 15 a 22 de novembro de
2006, e contou com a presença de participantes
de todas as nações independentes e autôno-
mas do Pacífico, bem como de participantes de
Guam e da mancomunidade das Ilhas Maria-
nas do Norte. O objetivo do workshop era criar
novos conceitos sobre o lugar que ocupa a FTP
nas escolas secundárias e explorar estratégias
para incorporá-la aos currículos de maneira
integral.

N o dia 17 de dezembro de 2006, o
UNESCO-UNEVOC e o International Ca-
pacity Building (InWEnt) organiza-

ram uma mesa-redonda sobre “Educação e
Formação Técnica e Profissional (FTP) para Todos
– uma chave-mestra para o
desenvolvimento sustentável?”,
na ocasião da décima Conferên-
cia do Programa da Ásia e Pací-
fico sobre Inovação Educacional
para o Desenvolvimento (Apeid).
A conferência ocorreu em
Bangkok, Tailândia. A mesa-
redonda – extremamente bem-
sucedida e informativa – foi
presidida por Rupert Maclean,
diretor do UNESCO-UNEVOC, e
Harry Stolte, do Departamento
Mídias Modernas e Currículos
de Ensino da FTP da InWEnt. O
professor John Fien (Universidade

> Desenvo lv imento  sustentáve l  <

FTP para Todos – Chave-mestra para
o desenvolvimento sustentável?

© ILO/M.Crozet

Cortesia: Dr G.R. Teasdale

>> examinar a relação entre a FTP durante e
depois da escola, e a FTP formal e não-
formal; e

>> recomendar estratégias para implementar
a FTP.

O workshop foi organizado e financiado pelo
Projeto Pride, em colaboração com o UNESCO-
UNEVOC, a Associação de FTP do Pacífico
(Patvet) e o Ministério de Educação de Palau. 

Rupert Maclean, diretor do UNESCO-UNEVOC,
e Perine Lene, presidente da Patvet, foram os
responsáveis pelo workshop. Akhila Nand
Sharma, chefe da Escola de Educação da
Universidade do Pacífico Sul, desempenhou
uma função importante como “amigo crítico” e
ofereceu avaliações construtivas que enrique-
ceram o evento.

O grande sucesso do workshop denota um
fortalecimento significativo das relações entre
as nações do Pacífico e o UNESCO-UNEVOC. Os
países do Pacífico representam mais de 8% do
total de membros da UNESCO. Contudo, seu
isolamento e pequena população os relegam,
às vezes, à margem das atividades da Organi-
zação. A equipe Pride comprometeu-se a cons-
truir uma parceria sólida com o UNESCO-
UNEVOC, a fim de beneficiar a FTP nas nações
do Pacífico.

Para mais informações:
Dr. G. R. (Bob) Teasdale, diretor de Projeto, The
Pride Project: teasdale_g@usp.ac.fj

Os objetivos específicos do workshop foram:

>> analisar o pensamento mundial contem-
porâneo sobre o papel da FTP nas escolas
secundárias e examinar as conseqüências
dessas novas idéias para o Pacífico;

>> criar novos conceitos sobre a formação
profissional no Pacífico, especialmente em
relação às culturas locais e às formas tradi-
cionais de transmitir habilidades para a
vida e o trabalho;

>> explorar um enfoque mais integral para a
educação secundária, por meio da inte-
gração da FTP e das competências para a
vida;

>> examinar a transição entre a FTP nas
escolas e mundo do trabalho;
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participantes formularam planos de ação para
implementação de sessões de capacitação para
o empreendedorismo em suas comunidades.

A UNESCO agradece especialmente à Comissão
Nacional de Uganda para a UNESCO pelo apoio
proporcionado a essa proveitosa atividade.

Para mais informações:
Hashim Abdul-Wahab, especialista sênior de
Programa, Seção para a Ciência, Formação
Técnica e Profissional, Sede UNESCO, H.Abdul-
wahab@unesco.org.
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A FTP no setor de águas e
saneamento público

do workshop serviram de base
para formulação de uma pro-
posta de projeto sobre o tema
“Alívio da Pobreza em Zonas
Urbanas e Rurais do Vietnã:
Criação de Capacidades e
Desenvolvimento de Habili-
dades para Melhorar a Empre-
gabilidade no Setor de Águas
e Saneamento Público”. Esse
projeto trabalhará problemas
como a poluição da água, o
abastecimento de águas impu-
ras e o tratamento suficiente
de águas residuais que resultam
nocivos à saúde e ao bem-estar econômico
das comunidades. Também contribuirá para o
fortalecimento institucional e para o desen-
volvimento de mão-de-obra qualificada que
permita maior acesso a águas limpas e a
saneamento adequado.

Para mais informações: 
Astrid Hollander, especialista de Programa,
a.hollander@unevoc.unesco.org

© UNESCO

A partir das questões levantadas pelos partici-
pantes, revisar-se-ão e publicar-se-ão as apre-
sentações no Manual Internacional de FTP do
UNESCO-UNEVOC: educação para o mundo do
trabalho em mudança, que também serão colo-
cadas à disposição do público na página virtual
do NCVER. 

Como atividade de seguimento da reunião de
Adelaide, o CPSC realizou, de 4 a 8 de dezembro
de 2006, outra reunião de especialistas inter-
nacionais, denominada FTP para a Sociedade de
Idade Avançada, em Manila, Filipinas.

Para mais informações: 
info@unevoc.unesco.org

A redução das taxas de fertilidade e o
aumento das expectativas de vida
produziram uma mudança demográ-

fica sem precedentes em muitos países em
transição. As populações estão envelhecendo e
isso afeta a sociedade em todos os seus níveis.
As repercussões dessas sociedades de idade avan-
çada no mercado financeiro e de trabalho leva-
ram muitos governos a questionarem-se sobre a
maneira como tratam a seus cidadãos de maior
idade. Atualmente, incentiva-se as pessoas de
idade avançada a permanecer mais tempo no
emprego e a atualizar-se ou, até mesmo, a apren-
der habilidades totalmente novas. Conseqüen-
temente, tem ocorrido uma transformação gradual
da base estudantil e está se modificando a própria
natureza da educação e da formação.

“Recapacitação para Todos? A mudança do papel
da FTP nas sociedades de idade avançada” foi
o tema central do debate entre os especialistas
internacionais que participaram da reunião sobre
“FTP em uma Sociedade de Idade Avançada”, de
3 a 6 de outubro de 2006, em Adelaide, Austrália.

A reunião foi organizada conjuntamente pelo
UNESCO-UNEVOC, o Centro Nacional Austra-
liano de Pesquisa em Formação Profissional
(NCVER), o Instituto Coreano de Pesquisa do
Ensino e da Capacitação Profissional (Krivet) e
o Colombo Plan Staff College para a Educação
Técnica (CPSC). O NCVER atuou de anfitrião em
Adelaide. Os debates basearam-se em oito apre-
sentações sobre os aspectos-chave da FTP em
sociedades de idade avançada.

24 a 27 de outubro de 2006, em Kampala,
Uganda. Realizado em colaboração com a Comis-
são Nacional de Uganda para a UNESCO, o
workshop reuniu educadores do Quênia, Sudão,
Tanzânia e Uganda, que se dedicam à educa-
ção de mulheres em comunidades rurais e urbanas,
alfabetizando-as e transmitindo competências
para a vida.

Durante o workshop, os participantes apren-
deram a: desenhar uma pesquisa de mercado,
criar um plano de negócios, estabelecer preços
de produtos e serviços, arrecadar fundos, geren-
ciar assuntos financeiros, comunicar-se com
clientes e sócios, administrar eficazmente o
tempo, respeitar as leis locais para as empresas
e integrar a saúde ocupacional e a segurança ao
local de trabalho. Também concluíram um pe-
queno módulo sobre os possíveis usos das tecno-
logias da informação e da comunicação (TICs)
nas empresas. Ao encerrar o treinamento, os

> Áfr i ca  <

Formação para o empreendedorismo
em Uganda

> A  FTP em soc iedades  de  i dade  avançada  <

C omo parte de seu mandato de promover
a educação para reduzir a pobreza, a
UNESCO tem trabalhado em favor do

ensino de habilidades de empreendedorismo. A
Organização preparou dois jogos de materiais
de capacitação denominados Como começar o
meu próprio negócio. Um desses conjuntos está
dirigido aos que recebem instrução em um
contexto não-formal, enquanto o outro está
orientado a estudantes que estão prestes a
concluir seus estudos nas vertentes de FTP das
escolas secundárias.

A fim de promover o uso desses materiais, a Seção
de Educação Técnica e Profissional da UNESCO
organiza workshops de formação para os educa-
dores da FTP. O primeiro workshop ocorreu de

D e 3 a 5 de dezembro de 2006, realizou-
se, em Ha Long, Vietnã, um workshop
sobre “Análise das necessidades de

formação, criação de capacidades e desen-
volvimentos de habilidades no setor de águas e
saneamento público do Vietnã”. A organização
do evento foi realizada pelo UNESCO-UNEVOC,
InWEnt (Capacity Building International), pelo
Instituto Norueguês de Pesquisa Hidráulica e
pelo Centro UNEVOC do Vietnã. Os partici-
pantes do workshop avaliaram os programas
de formação existentes no setor de abasteci-
mento de água e saneamento no Vietnã.
Concluíram que existe uma falta de capacitação
adequada para técnicos e outros grupos ocupa-
cionais e identificaram as necessidades de
formação e criação de capacidades. Os resultados
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> Pa íses  á rabes  <

Colaboração entre os setores
público e privado nos países
árabes

das PPP na região árabe. Ao retornar a seus paí-
ses, os participantes divulgarão os novos conhe-
cimentos por meio de seminários nacionais.

Para mais informações: 
Astrid Hollander, especialista de Programa,
a.hollander@unevoc.unesco.org

No mundo todo, os países estão tendo
de enfrentar o desafio de renovar seus
sistemas de FTP para responder melhor

aos requerimentos de mão-de-obra qualificada
impostos pela indústria e pelo comércio e às
necessidades da população em contar com as
maiores capacidades e qualificações que lhe são
exigidas para o trabalho. É necessário reformar
os sistemas de FTP em muitos estados árabes
para superar a discrepância que existe entre os
resultados da FTP e as demandas do mercado de
trabalho. Uma estratégia consiste em fomentar
a participação, em diversos aspectos da FTP, de
todos os atores interessados dos setores público
e privado. 

Rabat – em colaboração com a Comissão
Nacional de Tunis perante a UNESCO e a École
Supérieure des Sciences et Techniques de Tunis
(Centro UNEVOC em Tunis) – organizaram o
Simpósio sobre o “Desenvolvimento de Méto-
dos de Ensino e Aprendizagem baseados nas
TICs para os Programas de FTP”. O simpósio foi
celebrado em Tunis, de 20 a 22 de novembro
de 2006. Trinta e dois especialistas de FTP dos
Centros UNEVOC de países árabes participaram
e elaboraram diretrizes e recomendações para

TICs na FTP – Região árabe

A UNESCO desempenha um papel im-
portante promovendo o uso das tecno-
logias da informação e da comuni-

cação (TICs) na educação e aprendizagem. Para
tal, é crucial contar com métodos apropriados
de ensino e aprendizagem. Com o objetivo de
examinar essa questão, UNESCO-UNEVOC e
os escritórios da UNESCO em Beirute, Cairo e

© UNESCO

Durante a segunda Reunião de Ministros de
Educação G-8/BMENA, ocorrida nos dias 23 e
24 de maio de 2006, em Sharm El-Sheikh, os
participantes concordaram em “destacar a função
da parceria entre os setores público e privado (PPP)
e a participação dos protagonistas em todos os
aspectos de uma reforma (do setor educacional)”.

Com a idéia de facilitar o intercâmbio de experi-
ências e exemplos de melhores práticas em PPP
no campo da FTP – entre os protagonistas da
região árabe – o UNESCO-UNEVOC, em coope-
ração com os escritórios da UNESCO no Cairo e
em Beirute, organizou uma visita de estudos de
especialistas em FTP ao Cairo, Egito. A visita foi
realizada de 10 a 14 de dezembro de 2006.
Especialistas de FTP de Centros selecionados
da Jordânia, Líbano, Marrocos, Sudão, Síria e
Tunis visitaram a Iniciativa Mubarak-Kohl1 e o
National Skill Standards Project2.

Na visita, os participantes puderam estudar e
debater as modalidades de implementação da
PPP e identificaram suas fortalezas e fragili-
dades, bem como os obstáculos e barreiras que
se opõem a tais iniciativas. Também elaboraram
recomendações que servem de guia para
formulação e execução dessas iniciativas em
seus países de origem. Espera-se que a visita
tenha contribuído muito para o fortalecimento

1 A Iniciativa Mubarak-Kohl aplica, no Egito, uma versão
adaptada do Sistema Dual Alemão. Essa envolve a comu-
nidade empresarial no planejamento, execução, avaliação
e homologação da FTP.

2 O National Skill Standards Project (NSSP) trabalha em
parceria com as organizações de empregadores preparando,
no Egito, descrições de cargo, planos de estudo, materiais
de aprendizagem, requisitos para exames e homologação e
um esquema de padrões técnicos de habilidades.

o uso das TICs nos programas de FTP da região.
As diretrizes destacaram, particularmente, a
importante função que exercem os docentes,
como facilitadores da aprendizagem baseada
nas TICs. O simpósio contou com o apoio da
Fundação Européia de Formação (ETF) e da
Universidade de Amiens (França). Gerard-Michel
Cochard, da Universidade de Amiens, apre-
sentou exemplos de melhores práticas no uso
das TICs para o ensino e a aprendizagem em
instituições européias. 

Esse simpósio foi resultado de uma reunião
anterior de especialistas em FTP nos países
árabes, celebrada em Amman, Jordânia, de 1º a
3 de agosto de 2005. Em uma lista de priori-
dades para a cooperação, os participantes
haviam classificado em terceiro lugar uma
proposta para um projeto sobre TICs na FTP. A
aplicação das TICs na formação e na apren-
dizagem também foi um aspecto fundamental
abordado em uma reunião do G-8 e dos
ministros de Educação do BMENA, em Sharm
El Sheikh, Egito, de 23 a 24 de maio de 2006.
O UNESCO-UNEVOC e o Escritório Regional da
UNESCO em Beirute continuarão ajudando os
Centros UNEVOC da região árabe a aumentar a
aplicação das TICs em suas instituições.

Para mais informações:
Sulieman Sulieman, especialista de Programa,
UNESCO Beirute, s.sulieman@unesco.org



9UNESCO-UNEVOC Boletim  | Julho 2007 / Nº 13

>> criar um marco de políticas e uma estru-
tura organizacional forte para a FTP no
Iraque;

>> melhorar os programas, currículos, mate-
riais de formação, equipamentos, infra-
estrutura e instalações;

>> atualizar as capacidades dos docentes da
FTP;

>> melhorar a empregabilidade dos jovens; e

>> elaborar programas de desenvolvimento do
empreendedorismo.

A UNESCO gerencia o programa como organismo
principal e trabalha em estreita colaboração

com a OIT, UM-Habitat e partes interessadas
iraquianas.

Para mais informações:
Munther Kayyali, Escritório da UNESCO no
Iraque, m.kayyali@iraq.unesco.org

A FTP no Iraque

A Em uma reunião de Estados Árabes
sobre a FTP, ocorrida no Cairo, em
meados de 2006, líderes empresários e

empregadores iraquianos reuniram-se com
representantes de instituições provedoras de
FTP no Iraque a fim de discutir uma visão para
a FTP em seu país e identificar elementos cen-
trais para a reconstrução da FTP. 

Como resultado das recomendações da reunião
do Cairo, desenvolveu-se um programa de 10
milhões de dólares, denominado “Reforma da
Educação e Formação Técnica e Profissional no
Iraque”. O programa iniciou-se no começo de
2007 e durará dois anos. Seus objetivos são:

© UNESCO

e multilaterais, que prestam assistência no
desenvolvimento e fortalecimento de capaci-
dades técnicas e profissionais. O grupo oferece
um fórum para fomentar o intercâmbio de novas
idéias e boas práticas, realçar os pontos-chave
no campo do desenvolvimento de capacidades
e estimular o diálogo sobre tendências e avanços
no tema. 

Para mais informações:
info@unevoc.unesco.org

Públicas para o Desenvolvimento de Capacidades
e a Cooperação Internacional no Sul e Sudeste
Asiáticos”. O evento foi patrocinado pelo Centro
de Pesquisa em Educação Comparada (CERC),
baseado na Universidade de Hong Kong. Um
representante do UNESCO-UNEVOC apresentou
a posição do Centro em relação ao desenvolvi-
mento de capacidades na Ásia. 

O Grupo de Trabalho para a Cooperação Inter-
nacional no Desenvolvimento de Capacidades é um
grupo informal de agências doadoras, bilaterais

D urante uma recente reunião do Grupo
de Trabalho para a Cooperação Interna-
cional no Desenvolvimento de Capaci-

dades, especialistas em FTP de diversas partes
do mundo refletiram sobre as tendências atuais
no desenvolvimento de capacidades. A reunião
realizou-se em Hong Kong, China, de 15 a 16
de fevereiro de 2007, e centrou-se em “Políticas

> Ás ia  e  Pac í f i co  <

Cooperação internacional para o
desenvolvimento de capacidades 

Ao retornar a seus países, os participantes orga-
nizaram seminários de divulgação nacional.
Nesses seminários, compartilharam-se com as
partes interessadas os conhecimentos adqui-
ridos no Chile e debateu-se a possibilidade de
aplicar localmente a experiência chilena.

Para mais informações: 
Astrid Hollander, Especialista de Programa,
a.hollander@unevoc.unesco.org

© UNESCO

3 A Fundação Chile é uma instituição sem fins lucrativos
que cria vínculos entre o governo, o setor privado e a comu-
nidade acadêmica no Chile. Grande parte de seu trabalho
orienta-se ao melhoramento da gestão de recursos
humanos e à formação para o trabalho.

Formação e certificação por
competências 

O UNESCO-UNEVOC organizou – em cola-
boração com o Escritório Regional de
Educação da UNESCO na América

Latina e Caribe (UNESCO/Orealc) e a Fundação
Chile 3 – uma visita de estudos a Santiago do
Chile,  para um pequeno grupo de especialistas
em FTP da Bolívia, Equador, Nicarágua e Para-
guai. A visita, realizada de 16 a 20 de outubro
de 2006, teve por objetivo familiarizar espe-
cialistas em FTP com o “Programa de Compe-
tências para o Trabalho”, da Fundação Chile.
Este programa é um bom exemplo de formação
e certificação por competências. Por meio dele,
a Fundação Chile identifica as habilidades,
atitudes e conhecimentos que um indivíduo
necessita para obter sucesso no mundo do
trabalho. O programa também se empenha para
melhorar a qualidade e a pertinência da capaci-
tação, incrementar a mobilidade geográfica
e ocupacional dos trabalhadores e respaldar a
avaliação das políticas de formação. Os partici-
pantes receberam informação sobre a execução
do programa no Chile, seu contexto e os obje-
tivos de médio e longo prazos.

> Amér ica  Lat ina  e  Car ibe  <



UNESCO-UNEVOC Boletim  | Julho 2007 / Nº 1310

da pesquisa ou da prática. Como pesquisador,
David contribuiu enormemente para ampliar
nossa compreensão sobre a educação compa-
rada e a educação para o desenvolvimento,
particularmente, no que tange à educação para
o mundo do trabalho. Seu prolífico aporte
acadêmico é um legado que nos deixa, como
prova de seu compromisso e dedicação à
profissão e ao progresso da humanidade.
David dedicou-se, durante toda sua vida, ao
desenvolvimento internacional e, como tal,
interessava-se pelo uso da educação como

© UNESCO

Muller-Solger é um apaixonado colecionador
de flautas. Tanto ele quanto o UNESCO-
UNEVOC esperam que a coleção seja uma
fonte de alegria para os numerosos visitantes
internacionais que o Centro recebe. As
flautas simbolizam a paz, já que representam
elementos comuns na cultura humana.
Também são produtos que requerem ca-
pacidades profissionais tradicionais e,
portanto, representam o trabalho do
UNESCO-UNEVOC.

Os visitantes do Centro podem contribuir para
a coleção. Uma das flautas tem a seguinte
gravação: “se vem a Bonn, traga sua flauta!”.

Exposição de flautas na sede
do UNESCO-UNEVOC

N a sexta-feira, 8 de setembro de 2006,
inaugurou-se, na sede da UNESCO-
UNEVOC, a exposição de uma vitrine

de flautas tradicionais de todas as partes do
mundo. A vitrine e as flautas são um emprés-
timo permanente de Muller-Solger, um dos
fundadores do Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC.

Para mais informações:
info@unevoc.unesco.org

© UNESCO

Outubro 2006
Enrique Pieck Gochicoa, Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento
da Educação, México

Stefan Erber, GTZ, Eschborn, Alemanha

Markus Schwertel, Cisco Systems GmbH, Berlim, Alemanha

Novembro 2006

Derek Elias, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, UNESCO
Bangkok, Tailândia

Dezembro 2006

Munther Kayyali, UNESCO Iraque, Amman, Jordânia

Klaus Dünnhaupt, Associação de Especialistas em Migração e Coope-
ração para o Desenvolvimento (AGEF), Berlim, Alemanha

Gordon Bellamy, consultor para a educação e vocacional, Reino Unido

Janeiro 2007

Peter Collingro, GTZ, Colombo, Sri Lanka

Rebecca Bender, Cisco Systems Inc., San José, Califórnia, EUA, Markus
Schwertel, Cisco Systems Inc., Berlim, Alemanha, e Kate Roberts, Cisco
Systems Inc., Irvine, Califórnia, EUA

Fevereiro 2007

Klaus Luther, Ministério Federal para a Educação e a Pesquisa (BMBF),
Bonn, Alemanha

Felix Rauner e Phillipp Grollman, Instituto de Tecnologia e Educação
(ITB), Universidade de Bremen, Alemanha

Março 2007

Dennis Shirley, The Carolyn A. and Peter S. Lynch School of Education,
Chestnut Hill, Massachusetts, EUA

Lee Won Duck e Ryan Kim, Instituto de Pesquisa Coreano para a
Educação e a Formação Profissional (Krivet), Seul, Coréia, Young-sub Lim,
Embaixada da República da Coréia, Berlim, Alemanha

Membros dos Clubes Internacionais de Intercâmbio Cultural-Bonn –
participaram de um seminário de extensão

Membros da Sociedade Internacional de Damas de Bonn – participaram
de um seminário de extensão

Faleceu o professor David
Wilson, apreciado consultor
UNEVOC

> Notícias internas do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC <

instrumento para melhorar a condição
humana nos países em desenvolvimento, em
questões como o alívio da pobreza, a eqüidade
e a justiça.

Quando se estabeleceu o Centro Internacional
UNESCO-UNEVOC em Bonn, David foi trabalhar
ali durante seu ano sabático. Dessa maneira,
contribuiu muito para o lançamento e funcio-
namento do Centro. Mais recentemente, encar-
regou-se da enorme tarefa de co-editor (com
Rupert Maclean) da “Biblioteca Internacional
FTP do UNESCO-UNEVOC”, um extenso projeto
editorial que inclui uma série de livros e um
Manual de FTP. David trabalhou na conclusão
do Manual até o momento de sua prematura
morte. O Manual, que será publicado este ano
pela Springer Science+Business Media, e será
dedicado em sua memória.

Sentiremos muito a falta de David, mas sua
memória e influência permanecerão vivas por
intermédio das pessoas que ele beneficiou e de
seu amplo legado acadêmico.

E m dezembro de 2006, faleceu o
professor David Wilson, especialista em
FTP que trabalhou extensamente, por

muitos anos, com o UNESCO-UNEVOC. Além
de amigo, David era um colega enérgico e
entendido na matéria. Foi muito grande o que
ele, ao longo dos anos, aportou ao UNESCO-
UNEVOC, por sua experiência de ponta na área
da educação para o mundo do trabalho. 

David Wilson era um professor excepcional e
erudito da classe mundial no campo da edu-
cação para o desenvolvimento. Foi capacitador
e tutor de muitos estudantes que, agora, se
desempenham em funções-chave de liderança
da educação para o desenvolvimento em todo
o mundo, seja no campo das políticas públicas,

Visitantes da UNESCO-UNEVOC
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Participación en la FTP formal
a nível mundial, um estúdio
estadístico inicial  
O relatório Participação em
programas formais de educação
e formação técnica e profissional
– um estudo estatístico inicial
tem como objetivo estimular um
importante processo para fechar
a brecha de informação que
existe na área de dados e indi-
cadores quantitativos compa-
ráveis sobre a participação da
FTP no mundo. Representa uma
das mais completas análises
estatísticas já realizadas, até o
presente momento, sobre o nível

mundial de matrícula na FTP. Trata-se de um estudo internacional,
comparado, que descreve o acesso à FTP formal, por nível de ensino,
idade e sexo. Distribuição gratuita, em inglês, no site: http://www.
unevoc.unesco.org ou solicitar a: order@unevoc.unesco.org.

UNESCO-UNEVOC en acción,
Informe de Actividades
Este relatório bianual contém
informação sobre as atividades
e resultados alcançados do
UNESCO-UNEVOC nas áreas de
promoção de parcerias, inter-
câmbio de informação, capaci-
tação e promoção da colabora-
ção entre agências de FTP, nos
anos 2004 e 2005. Distribuição
gratuita, em inglês, no site:
http://www.unevoc.unesco.org
ou solicitar a: order@unevoc.
unesco.org.

Formación FTP de docentes en el umbral de la internacionalización 
Frank Bünning y Zhi-Qun Zhao (eds.). Este livro é o resultado da

conferência “Desenvolvimento e
Aplicação de um Standard de
Grau de Mestre para a Formação
de Docentes e Capacitadores em
FTP no Leste e Sudeste Asiático”,
que se realizou na Universidade
de Tianjian, China, em dezembro
de 2005. A conferência abriu
precedentes para o desenvolvi-
mento de programas de mes-
trado para docentes da FTP. As
atas da conferência são úteis
para pesquisadores, políticos e
profissionais envolvidos na
formação de docentes e capaci-
tadores da FTP no Leste e
Sudeste Asiático, bem como em

outras regiões do mundo. Distribuição gratuita, em inglês, no site:
http://www.unevoc.unesco.org ou solicitar a: order@unevoc.unesco.org. 

Versão em chinês de:
Aprender a hacer – valores para aprender y trabajar juntos en un
mundo globalizado. UNESCO-APNIEVE. Libro Guía nº 3 para Capaci-
tadores, Docentes y Estudiantes en el Area de la Enseñanza y la
Formación Técnica y Profisional
Lourdes R. Quisumbing e Joy de Leo. Este livro é um recurso para ensinar
e aprender sobre valores para trabalhar juntos em um mundo globali-
zado. Enfatiza o desenvolvi-
mento integrado da pessoa
completa dentro do contexto de
aprendizagem ao longo da vida
e a FTP como preparação para
a vida e para o mundo do
trabalho. O livro contém planos
de aula que podem ser adap-
tados pelos docentes de FTP,
adaptando-os aos seus próprios
programas, lições e material de
formação. Publicado original-
mente em inglês, agora tam-
bém disponível em chinês.
Versão em chinês, solicitar a
Beijing People’s Education Press,
nº 55 Shatanhoujie, Beijing,
100009, China. Telefone: +86
10 64044211, +86 10 64071442, Fax: +86 10 84023313, E-mail:
zhangh@pep.com.cn, Preço: 20 RMB (US$2.5)

Identidades en el Trabajo
Alan Brown, Simone Kirpal e Felix Rauner (eds.). Este livro é o quinto
volume da série UNESCO-UNEVOC “Novos Desenvolvimentos na
Educação e Formação Técnica e Profissional: Problemas, Preocupações e
Perspectivas”. O livro reúne teorias internacionais e pesquisas empíricas
sobre os processos de continuidade e mudança da identidade no campo
do trabalho, diante das condi-
ções de flexibilização e dos
processos modernos do mer-
cado de trabalho. Os processos
modernos de produção de bens
e serviços dependem, cada vez
mais, de funcionários respon-
sáveis e competentes, dispostos
e capazes de executar as tare-
fas requeridas e a realizar uma
aprendizagem continuada. Este
livro vincula os debates sobre
a formação de capacidades, o
desenvolvimento de recursos
humanos e o compromisso com
o trabalho e as orientações
profissionais individuais. Dis-
ponível em inglês. Pedidos para
a www.springer.com.

> Publicações UNEVOC <
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UNEVOC
CENTRO INTERNACIONAL
para a Educação e a Formação 
Técnica e Profissional

O Boletim UNESCO-UNESVOC é publicado várias
vezes ao ano e tem versões em árabe, chinês,
espanhol, francês, inglês , português e russo:

>> em formato impresso;

>> como documento eletrônico do Adobe 
Acrobat (formato PDF);

>> no site
www.unevoc.unesco.org/bulletin

Está disponível para download e pode ser
impresso e difundido gratuitamente, completa
ou parcialmente, com indicação da fonte. 

Editor: Centro Internacional da UNESCO para a
Educação e a Formação Técnica e Profissional 
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Fone: +49 228 8150100
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>> Para assinar a versão em árabe, dirija-se a:
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Sulieman Sulieman
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Isenção de responsabilidade: A seleção e a
apresentação dos fatos nesta publicação e as
opiniões nela contidas não coincidem necessa-
riamente com as do Centro Internacional
UNESCO-UNEVOC e não comprometem, por-
tanto, a nossa instituição. As denominações
utilizadas e a apresentação de materiais nesta
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ou à delimitação de seus limites ou fronteiras.
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© Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e Cultura (UNESCO), Paris, França, 2007

© Representação da UNESCO no Brasil, 2007
(edição em português)

Sexta Conferência Internacional de
Educação pela Internet (ICT-Learn
2007) 

Data: 2 a 4 de setembro de 2007
Lugar: Cairo, Egito
Língua: Inglês
Organizadores: Human & Technology Development
Foundation
Informacão: http://www.distant-learning.net/

39th Worldskills
Competition 2007 

Data: 14 a 21 de novembro de
2007
Lugar: Shizuoka, Japão
Línguas: Inglês, francês e alemão
Organizadores: Comitê Organizador Japonês
para o “Concurso Internacional Worldskills for all”
Informação:
http://www.skillsfestival2007.or.jp

Trabalho e Desenvolvimento de
Capacidades

Decent jobs for all: employment and labour
market policies in developing and emerging
economies
Setembro/outubro; Turim; idioma: inglês

Des emplois décents pour tous: politiques
de l’emploi et du marché du travail dans
les pays en développement
Setembro/outubro; Turim; idioma: inglês

Labour market integration of people with
disabilities
Outubro; Turim; idioma: inglês

L’emploi en point de mire des investisse-
ments publics et des stratégies de réduc-
tion de la pauvreté
Outubro, Turim; idioma: francês

Para mais informações:
E-mail: recruitment@itcilo.org; 

emp@itcilo.org 
Fone: + 39 011 693 6671-6629
Fax: + 39 011 693 6767

> Próximos cursos de formação <
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Trabajo, Subjetividad y Aprendizaje: El Aprendizaje a
lo largo de la Vida Laboral
Stephen Billet, Tara Fenwick e Margaret Somerville (eds.).
De que forma entendemos o trabalho e a vida produtiva,
particularmente, em um contexto de aprendizagem ao
longo da vida? Que papel desempenha a subjetividade na
aprendizagem no local de trabalho? O sexto volume da
série UNESCO-UNEVOC “Novos Desenvolvimentos na
Educação e Formação Técnica e Profissional: Problemas,
Preocupações e Perspectivas” explora as formas em que
ocorre o aprendizado no local de trabalho, em sala de
aula ou pela capacitação no emprego, por meios formais
ou informais. Embora parte dessa aprendizagem esteja
planejada, uma parte importante dela é fortuita. Os capí-
tulos apresentam perspectivas sobre o importante papel
da subjetividade para alcançar uma aprendizagem
efetiva para o trabalho e suas práticas. Disponível em
inglês. Solicitação de aquisição: www.springer.com. 

Educação a distância e Tecnologias da
Educação
Gestion des ressources humaines par
compétences
Setembro/outubro; Turim; idioma: francês

Formación de formadores por competencias
Outubro/dezembro; ensino a distância;
idioma: espanhol

Competency-based training of trainers
Outubro/dezembro; ensino a distância;
idioma: inglês

Gestión de recursos humanos por compe-
tencias
Outubro; Montevidéu, Uruguai; idioma:
espanhol

Facilitate face-to-face learning
Dezembro; Turim; idioma: inglês

Para mais informações:
E-mail: recruitment@itcilo.org; 

delta@itcilo.org 
Fone: + 39 011 693 6671-6629
Fax: + 39 011 693 6767


