
Prepričani smo, da je ključ do vključujočega

poklicnega izobraževanja in usposabljanja v

sprejemanju in podpiranju dostopnosti

izobraževanja in učenja za vse dijake.

Evropska agencija za posebne potrebe in

inkluzivno izobraževanje navaja, da je končna

vizija inkluzivnih izobraževalnih sistemov

zagotoviti, da imajo vsi učenci katerekoli

starosti na voljo visoko kakovostne

izobraževalne priložnosti v svoji lokalni

skupnosti, skupaj s svojimi prijatelji in

vrstniki. Takšna vizija zahteva spremembe pri

poučevanju in podpiranju učnega procesa

dijakov s posebnimi potrebami. Zahteva tudi

odmik od izobraževanja in usposabljanja po

principu uporabe enakega pristopa za vse k

prehodu na pristop, ki je bolj osredotočen na

posameznika in njegove potrebe. Za izvajanje

individualnega pristopa k učenju dijakov s

posebnimi učnimi potrebami morajo učitelji

pridobiti kompetence, ki jim omogočajo

prepoznavanje in izpolnjevanje potreb teh

dijakov.

Individualen pristop k
učenju za dijake s
posebnimi učnimi
potrebami

The Netherlands:

Podpora učiteljem

Cilj tega projekta je povečati učinkovitost

poklicnega izobraževanja in usposabljanja

za dijake s posebnimi učnimi potrebami.

Projekt bo prispeval k povečanju posebnih

kompetenc učiteljev in drugih strokovnih

delavcev, da bodo lahko le-ti zagotavljali

bolj individualiziran pristop k učenju za

vsakega dijaka znotraj izobraževalne

institucije. S tem bodo zaposleni izboljšali

dosežke svojih prizadevanj na področju

izobraževanja, usposabljanja in podpore.



Končni cilj projekta PALSSEN je, da so

lahko dijaki s posebnimi potrebami

skupaj s svojimi vrstniki deležni

primernega in kakovostnega

izobraževanja znotraj rednih programov

poklicnega izobraževanja in

usposabljanja. Dijaki s posebnimi

potrebami se na takšen način

izobražujejo s pomočjo individualnega

učnega načrta, ki odraža njihove

individualne potrebe, talente in

priložnosti. Cilj tega novega načina dela

je doseči formalno poklicno kvalifikacijo v

rednem sistemu poklicnega izobraževanja

in usposabljanja.

Ključ do enakih možnosti je pravičnost.

To je mogoče doseči le z izvajanjem

prilagojenih programov, ki temeljijo na

predhodni oceni potreb.

Ob koncu projekta bomo prišli do sledečih

rezultatov:

Opisali bomo uporabljene koncepte,

metode in tehnike. Opis spodbudnih

vplivov in tveganj, ovir ter priporočil za

izvajanje individualnega pristopa k učenju

za dijake s posebnimi potrebami v

rednem poklicnem izobraževanju in

usposabljanju.

Razvili bomo orodje za izvedbo

samoocene pristopa, ki se osredotoča na

dijaka. Razvili bomo orodje, s katerim

bomo preverili stopnjo pripravljenosti

organizacij poklicnega izobraževanja in

usposabljanja za izvajanje individualnega

pristopa k učenju za dijake s posebnimi

potrebami v rednem poklicnem

izobraževanju in usposabljanju.

Napisali bomo priročnik za učitelje in

vodje usposabljanja o tem, kako razvijati

pristope, ki bodo osredotočeni na dijaka.

Razvili bomo smernice in podporno orodje

za izvajanje individualnega pristopa k učenju

za dijake s posebnimi potrebami v rednem

poklicnem izobraževanju in usposabljanju.
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