
Palssen boletim
informativo

Bem-vindo ao primeiro boletim informativo electrónico do Projecto Erasmus+ Palssen

Nos dias 9 e 10 de Março de 2022, profissionais da Itália, Portugal, Eslovénia
e Holanda reuniram-se para a primeira reunião Transnacional do Projeto
Palssen na Holanda. (Palssen significa: Abordagem Personalizada de
Aprendizagem para Alunos com Necessidades Educativas Especiais). O
anfitrião do encontro foi a ROC RijnIJssel (Arnhem, Holanda, uma Escola
Profissional na parte oriental do país.
O projecto Palssen é financiado pelo programa Erasmus+. O projecto
pretende afastar-se da abordagem "Tamanho Único" para Alunos com
Necessidades Educativas Especiais (SEN). O projecto irá introduzir uma
abordagem mais personalizada da aprendizagem para alunos com
necessidades educativas especiais.
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Reunião internacionalA equipa do projeto



Os objectivos da reunião foram compreender as dimensões da

Abordagem Personalizada de Aprendizagem (PAL) e

determinar 'o Estado da Arte' e 'a Situação Desejada' da

Abordagem Personalizada de Aprendizagem nas organizações

parceiras.

O parceiro perito introduziu alguns conceitos metodológicos

que serão utilizados no desenvolvimento dos resultados do

projecto Palssen: o processo Círculo de Mudança, o conceito

de Desenho Universal de Aprendizagem (UDL) e o Círculo de

Influência.

Maurizio Chiappa (avaliador),

Birgit Grimbergen (gestor do projecto)
Guus van Beek (parceiro especialista)

Parceiro especialista Guus van Beek

Objectivos

Avaliação

Visita ao local no ROC  RijnIJssel em Arnhem Zuid

Visita ao local

Para a próxima reunião transnacional em Liubliana (Eslovénia),

todos os parceiros prepararão elementos-chave que precisam

de ser abordados pelo prestador de EFP a fim de implementar

com sucesso uma abordagem mais personalizada da

aprendizagem para alunos com necessidades educativas

especiais. Darão prioridade a estes elementos e formulá-los-

ão em critérios. Estes critérios constituirão a base de um

Instrumento de Autoavaliação para os prestadores de EFP, a

fim de avaliar a sua disponibilidade para implementar uma

Abordagem de Aprendizagem mais Personalizada. Com base

nos resultados da autoavaliação, será formulada uma questão

a melhorar. Nesta reunião transnacional, os parceiros do

projeto também aprenderão com a prática do parceiro do

projecto em Ljubljana. Será organizada uma reunião com

professores e alunos a fim de investigar como a Abordagem

Personalizada da Aprendizagem é facilitada no prestador de

EFP esloveno.

Junho 2022: Liubliana

Com o objetivo de aprender com as práticas atuais da PAL na

organização parceira, foi realizada uma visita ao departamento

de "bem-estar e cuidados" do ROCthe RijnIJssel College. Os

parceiros do projecto expressaram as suas experiências e

observações como: "... educação e formação bem organizada e

estruturada ..." e "... a arquitetura aberta da escola cria uma

atmosfera aberta ...".

Interessado?
Ir para www.palssen.eu

Reunião On Line
Na próxima reunião online, os parceiros do projeto

apresentarão o resultado da avaliação realizada com

professores e alunos. Com base nesta avaliação, será

determinada a direção da mudança. Os parceiros do projeto

também tomarão consciência dos riscos e barreiras potenciais.

Aprenderão a identificar estes riscos/barreiras, a dar-lhes

prioridade e a gerir de modo a ter uma implementação bem

sucedida de uma Abordagem de Aprendizagem mais

Personalizada para estudantes com NEE na sua organização.

A abordagem personalizada da aprendizagem (PAL) no EFP

pode assumir várias formas na escola. Neste contexto, falamos

de diferentes áreas de PAL. As várias áreas são baseadas em 4

dimensões. A escolha relativa a uma dimensão determina

como pode ser o grau de Abordagem Personalizada de

Aprendizagem na organização do EFP. Para explicar a variação

nas áreas, as dimensões sobre as quais estas áreas diferem, as

duas dimensões distinguem-se, nomeadamente:

1. Direcção Externa versus Autonomia;

2. Interesse Colectivo versus Interesse Individual.

Na Reunião Transnacional aprendemos como avaliar o

Desempenho Atual e Desejado nas 4 dimensões.

Os parceiros do projeto realizarão esta avaliação com

Professores e Alunos  na sua própria organização, a fim de

identificar a direção de mudança desejada no Projeto Palssen.


