
Palssen posodobitev
novic

Dobrodošli v prvem elektronskem glasilu projekta Erasmus+ Palssen

9. in 10. marca 2022 so se strokovnjaki iz Italije, Portugalske, Slovenije in

Nizozemske sestali na Nizozemskem na prvem mednarodnem sestanku

projekta Palssen. (Palssen je kratica za Personalised Approach to Learning for

Students with Special Educational Needs. Gre za individualen pristop k učenju

za dijake s posebnimi učnimi potrebami). Gostitelj srečanja je bil
izobraževalni center ROC Rijn IJssel iz Arnhema na Nizozemskem, ki je

izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vzhodnem delu države.

Projekt Palssen financira program Erasmus+. S projektom se želimo oddaljiti

od uporabe enakega pristopa za vse dijake s posebnimi učnimi potrebami ter

uvesti individualen pristop k učenju.
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Mednarodno srečanjeProjektna skupina



Cilji srečanja: razumeti razsežnosti individualnih učnih

pristopov, preveriti najsodobnejša dognanja in določiti

želeno stanje individualnih učnih pristopov v partnerskih

organizacijah.

Strokovni partner je predstavil nekaj metodoloških

konceptov, ki bodo uporabljeni pri razvoju rezultatov

projekta Palssen, in sicer smo se seznanili s procesom

»kroga sprememb«, z modelom univerzalne zasnove

učenja (UDL) in s procesom »krog vpliva«.

Maurizio Chiappa (ocenjevalec), Birgit Grimbergen (vodja

projekta) in Guus van Beek (strokovni partner)

Expert partner Guus van Beek

Cilji

Ocenjevanje

Obisk na lokaciji ROC RijnIJssel v Arnhemu Zuid

Obisk lokacije

Za naslednje mednarodno srečanje, ki bo potekalo v Ljubljani, v Sloveniji,

bodo vsi projektni partnerji pripravili ključne elemente, ki jih mora

izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja obravnavati, da lahko

uspešno izvaja individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi

potrebami. Te elemente bodo razvrstili po pomembnosti in jih oblikovali

v merila, ki bodo podlaga za samoocenjevanje. S temi merili bodo

organizacije, ki izvajajo programe poklicnega izobraževanja in

usposabljanja ocenile svojo pripravljenost za izvajanje individualnega

pristopa k učenju. Na podlagi rezultatov samoocenjevanja bodo

oblikovana vprašanja za uvedbo izboljšav. Na tem srečanju se bodo

projektni partnerji učili tudi na primerih dobre prakse partnerja iz

Ljubljane. Organizirano bo srečanje z učitelji in dijaki, kjer bomo raziskali,

kako slovenski izobraževalni center v programih poklicnega izobraževanja

in usposabljanja omogoča individualen pristop k učenju.

Naslednje mednarodno
srečanje v Ljubljani

Da bi se seznanili s trenutnimi praksami individualnega pristopa pri

poučevanju v partnerski organizaciji, smo obiskali oddelek socialnega

varstva in oskrbe v izobraževalnem centru ROC RijnIJssel. Projektni partnerji

so svoje izkušnje in opažanja izrazili kot: «dobro organizirano in

strukturirano izobraževanje in usposabljanje» ter dodali, da «odprta

arhitektura šole ustvarja odprto vzdušje».

Izvedite več?

Pojdi k: www.palssen.eu

Spletno srečanje
Na prihodnjem spletnem srečanju bodo projektni

partnerji predstavili rezultate ocenjevanja, ki ga bodo

predhodno izvedli pri učiteljih in dijakih. Na podlagi te

ocene bo določena nadaljnja smer sprememb. Projektni

partnerji se bodo seznanili tudi z morebitnimi tveganji

in ovirami ter se naučili, kako le-te prepoznati, katere

prednostno obravnavati ter na kakšen način jih

obvladovati, da bodo v svoji organizaciji uspešno izvajali

individualen pristop k učenju za dijake s posebnimi

potrebami.

Individualen pristop k učenju v poklicnem izobraževanju in

usposabljanju se lahko v šoli oblikuje na različne načine, ki

temeljijo na štirih principih. Slednji določajo stopnjo

individualnega pristopa k učenju znotraj poklicnega

izobraževanja in usposabljanja. Razlikujemo dve glavni

postavki, in sicer:

Zunanje usmerjanje v primerjavi z avtonomnostjo;

Skupni interes v primerjavi z individualnim interesom.

Na prvem mednarodnem srečanju smo se naučili, kako oceniti

trenutno in želeno uspešnost na podlagi omenjenih štirih

principov.

Projektni partnerji bodo ocenjevanje izvedli pri učiteljih in

dijakih znotraj svojih organizacij, zato da ugotovijo želeno smer

sprememb, ki jo bodo razvijali v projektu Palssen.


