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Nos dias 13, 14 e 15 de Junho de 2022 teve lugar na Eslovénia a segunda
Reunião Transnacional do Projeto Erasmus+ Palssen. O anfitrião do encontro foi
BIC Ljubljana, uma organização eslovena de Educação e Formação Profissional.

O Projeto Palssen é financiado pelo programa Erasmus+. O projeto visa afastar-
se da abordagem "Tamanho Único" para alunos com Necessidades Educativas
Especiais (NEE). O projeto irá introduzir e explorar oportunidades para uma
abordagem mais personalizada da aprendizagem para alunos com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) no EFP.
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O modelo 7-S da McKinsey

O projeto Palssen visa desenvolver um Instrumento de Autoavaliação que apoia as

escolas de EFP a avaliar o seu desempenho atual na aplicação de uma Abordagem

Centrada no Aluno. Através deste processo de autoavaliação, estas escolas têm a

oportunidade de identificar prioridades para melhorar o seu desempenho. O Instrumento

de Autoavaliação fornece feedback sobre o desempenho atual, recomendações de

melhoria e apoio no processo de estabelecimento de prioridades.

Todos os parceiros contribuíram para uma lista de elementos para avaliar a capacidade de

uma escola na aplicação de métodos de Abordagem Personalizada de Aprendizagem

(PAL). Os elementos do Instrumento de Autoavaliação estão estruturados de acordo com

as dimensões do modelo 7S de McKinsey. O modelo 7S da McKinsey combina

dimensões racionais e ‘hard’ (Estratégia, Estrutura e Sistemas), com dimensões

emocionais e ‘soft’ (Estilo, Pessoal, Competências e Valores Partilhados).

Durante a reunião em Ljubljana os elementos foram esclarecidos e discutidos. Os

parceiros do projeto deram prioridade aos elementos e classificaram-nos para cada uma

das 7 dimensões. Os parceiros do projeto concordaram sobre os passos a seguir na

realização do Instrumento de Autoavaliação e aplicando o conhecimento aprendido no

âmbito do Desenho Universal da Aprendizagem. (UDL)

Autoavaliação da capacidade para a implementação
de uma abordagem personalizada da aprendizagem

Individualização da aprendizagem do projeto esloveno
Os parceiros do projeto aprenderam com as experiências do BIC-Ljubljana num Projeto Nacional de

Individualização no Ensino e Formação Profissional. O projeto foi coordenado e apresentado pelo

Instituto da República da Eslovénia para o Ensino e Formação Profissional (CPI). Neste projeto, foram

desenvolvidos, testados e descritos um modelo e instrumentos de individualização.

Os princípios-chave foram:

cada estudante tem um Plano Individual de Aprendizagem baseado em necessidades e competências

individuais;

o plano é monitorizado com frequência;

os professores adquirem conhecimentos e competências para facilitar, incluir e apoiar os alunos na

conceção e execução do plano;

a capacitação dos alunos desempenha um papel importante na prática da Individualização.



Entrevistas com alunos e professores

Na terça-feira 14 de Junho de 2022, os parceiros do projeto tiveram reuniões com

professores e alunos do BIC-Ljubljana. Nestas reuniões, os parceiros do projeto

quiseram explorar e aprender como o interesse individual do aluno com NEE é

abordado e como a autonomia é incorporada na educação e formação e no apoio

aos alunos com NEE.

Foram exploradas e identificadas as semelhanças e diferenças entre os parceiros do

projeto da Eslovénia, Portugal e Países Baixos. Tanto o pessoal como os alunos do

BIC-Ljubljana e os parceiros do projeto ficaram muito entusiasmados com estas

reuniões.

Os pontos de aprendizagem interessantes das entrevistas com alunos e

professores do BIC-Ljubljana foram:

Os alunos com NEE sentem-se ouvidos, e que as suas necessidades são tidas em

conta no ensino, formação e apoio.

Uma abordagem personalizada do ensino está na mente de muitos dos

professores.

Existem várias formas de diferenciação ao mesmo tempo que se oferece

educação e formação aos alunos com NEE: sobre conteúdo, nível, métodos e

apoio. Os vários métodos de diferenciação contribuem para o interesse individual

do aluno e para a autoaprendizagem.

Um princípio básico importante para incluir os alunos com NEE no ensino e

formação profissional regular é que professores, formadores e conselheiros sejam

visíveis, disponíveis e acessíveis aos alunos com NEE.

Algumas diferenças entre os parceiros do projeto e a BIC-Ljubljana que foram

identificadas são:

Os métodos de avaliação das necessidades, expetativas e oportunidades são

diferentes para os parceiros do projeto. 

Os parceiros do projeto têm diferenças no objetivo final dos seus programas de

Educação e Formação Profissional. Isto é demonstrado ao enfatizar diferentes

objetivos

uma aprovação formal de "Aptidões Educativas e de Formação Profissional

(certificação)

contribuição para a cidadania / Qualidade de vida dos alunos (abordagem

holística) e

preparação e obtenção de emprego no mercado de trabalho aberto ou uma

combinação das três perspetivas.

Países Baixos, Groningen Novembro 2022

A próxima reunião transnacional terá lugar em Groningen

(Países Baixos).

Nesta reunião, os parceiros do projeto irão explorar e partilhar:

métodos de avaliação das necessidades, interesses e

oportunidades de alunos individuais com necessidades

educativas especiais, conceção de Planos e métodos de

aprendizagem individuais que encorajem a autonomia e uma

abordagem mais personalizada da aprendizagem.

Saber mais?

Acesse www.palssen.eu


