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Dobrodošli na drugem elektronskem glasilu projekta Erasmus+ Palssen

V mesecu juniju je v Ljubljani potekalo drugo mednarodno srečanje partnerjev v
Erasmus + projektu Palssen. Srečanje se je odvijalo na BIC Ljubljana, ki je eden

izmed partnerjev projekta.

Projekt predstavlja in raziskuje možnosti za bolj personaliziran pristop k učenju

za dijake s posebnimi potrebami v poklicnem in strokovnem izobraževanju.
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Slovenija, Ljubljana, Junij 2022



McKinseyjevega modela 7S

Cilj projekta PALSSEN je razviti orodje za samoocenjevanje, ki podpira poklicne in

strokovne šole pri analizi trenutnega stanja izvajanja k dijaku usmerjenega pristopa.

Šole imajo skozi proces samoocenjevanja priložnost prepoznati prioritete, ki

pripomorejo k izboljšavi individualnega pristopa k učenju.

Vsi partnerji so sodelovali pri pripravi elementov za ocenjevanje pripravljenosti šole za

uporabo in vključitev metod individualiziranega pristopa k učenju. Elementi

samoocenjevanja so strukturirani skladno z dimenzijami McKinseyjevega modela 7S,

ki povezuje racionalne in trde dimenzije (strategija, struktura in sistem) s čustvenimi in

mehkimi dimenzijami (stil, zaposleni, veščine in skupne vrednote). Projektni partnerji

so se dogovorili o korakih, ki jih je treba upoštevati pri doseganju orodja za

samoocenjevanje in uporabo izkušenj pridobljenih iz univerzalnega modela učenja.

Samoocena pripravljenost na implementacijo
individualnega pristopa k učenju

Slovenski projekt individualizacije

Projektni partnerji so spoznavali primere dobrih praks na področju individualizacije, ki jih BIC Ljubljana razvija skozi

različne projekte (MIND+: nacionalni projekt Individualizacija v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,

formativno spremljanje …). Projekt MIND+ sta predstavili koordinatorici projekta s Centra RS za poklicno

izobraževanje (CPI). V projektu so nastali modeli in orodja za implementacijo individualizacije.

Ključna načela individualizacije:

vsak dijak ima svoj učni načrt, ki temelji na individualnih potrebah in kompetencah;

načrt se redno spremlja;

učitelji pridobijo znanja in kompetence za vključitev in podporo dijakov pri oblikovanju in izvajanju načrta;

pri izvajanju individualizacije ima pomembno vlogo opolnomočenje dijakov.



Intervjuji z dijaki in profesorji

Na srečanju v Ljubljani so se projektni partnerji pogovarjali tudi s

profesorji in dijaki BIC Ljubljana, z namenom spoznavanja

načinov vključevanja interesov posameznega učenca s posebnimi

potrebami v vzgojno izobraževalni proces.

Raziskane in identificirane so bile podobnosti in razlike med

projektnimi partnerji iz Slovenije, Portugalske in Nizozemske.

Tako zaposleni kot dijaki BIC Ljubljana in projektni partnerji so bili

nad temi srečanji zelo navdušeni.

Iz intervjujev z dijaki in učitelji BIC Ljubljana so projektni

partnerji izpostavili naslednje:

dijaki s posebnimi izobraževalnimi potrebami se čutijo slišane,

njihove potrebe se upoštevajo pri poučevanju;

učitelji vključujejo individualiziran pristop k poučevanju;

obstajajo različni načini diferenciacije pri poučevanju dijakov s

posebnimi potrebami, ki prispevajo k bolj aktivni vlogi vsakega

dijaka v procesu učenja;

pomembno načelo za vključevanje dijakov s posebnimi

potrebami v redno poklicno izobraževanje je, da učitelji vodijo

proces ob podpori svetovalnih delavcev.

Ugotovljene razlike med projektnimi partnerji i

BIC Ljubljana, so:

različne metode ocenjevanja potreb in pričakovanj;

poudarjanje različnih ciljev v poklicnem in strokovnem

izobraževanju.

Nizozemska, Groningen, november 2022

Naslednje mednarodno srečanje bo potekalo v Groningenu

(Nizozemska).

Na tem srečanju bodo projektni partnerji raziskali in izmenjali

metode ocenjevanja potreb, interesov in priložnosti

posameznih dijakov s posebnimi izobraževalnimi potrebami ter

oblikovali modele individualnih učnih načrtov in metod, ki

spodbujajo samoupravljanje v bolj osebnem pristopu

usmerjanja.

Izvedite več?
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