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LIFE SKILLS – o manual do professor

O objetivo principal do workshop foi que todos os parceiros se pudessem familizariar com os métodos e
abordagens que vamos trabalhar. A ideia é criar um manual do professor, com base no projecto “Rocket”,
norm breakers, técnicas de empreendedorismo e línguas estrangeiras na sala de aula. As ideias geradas
pelos professores será adicionadas ao manual. Testes rigorosos e o desenvolvimento de novas ideias irão
ocupar grande parte do tempo dos professores durante os próximos meses.

Uma mensagem da equipa internacional em
Østerbyskolen
Helle Boelt Hindsgaul é a coordenadora internacional e Charlotte Gabelgaard é a supervisora em
Oesterbyskolen. Além de professora de Dinamarquês e de Francês, Helle é responsável da biblioteca da
escola - school librarian/ICT-supervisor. A Charlotte não lecciona, mas tem um papel social importante
com os alunos e pais, conversando com eles nas suas casas. Ela orienta os professores para
desenvolverem boas relações com os alunos que não se comportam como esperado.
A escola está situada no sul da península dinamarquesa, Jutland. Existem 600 alunos em aulas normais e
especiais e uma equipa de cerca de 110 pessoas.
A razão pela participação de Oesterbyskolen no LIFE Skills, é que nós iniciámos um projeto onde criámos
espaço para todos os alunos. Numa cooperação entre o aluno, a
casa do aluno e a escola, o aluno irá criar uma nova história,
quebrando velhos padrões. O objetivo consitem em gerar um aluno
pronto para a educação, criando um melhor ambiente educacional
para todos e assim obter mais tempo e energia entre os professores.
Para atingir o sucesso, os alunos precisam de aumentar a sua autoestima, que é frequentemente baixa. Assim, convidamos os alunos para uma série de atividades nos
tempos livres, com o objetivo de lhes criar a sensação de “eu sinto-me bem assim”.
Na escola, as turmas encontram os seu pontos fortes, tanto individualmente com em grupo. Há 25 pontos
fortes tal como a coragem, a bondade, o entusiasmo, a justiça, a espiritualidade e a liderança. Os alunos
usam os seus pontos fortes quando enfretam uma tarefa difícil ou têm grandes desafios pela frente.

Quando os professores conseguem identificar os pontos fortes da turma, torna-se mais fácil uma
abordagem certa, criando um melhor relacionamento com todos. O reconhecimento e a construção de
boas relações são palavras chave em Oesterbyskolen. Iremos partilhar as ferramentas utilizadas no nosso
trabalho diário, no projeto LIFE Skills.
Helle Boelt Hindsgaul

Em Østerbyskolen, dão muita importância ao aumentar a auto-estima dos alunos. Convidam os
jovens a participar em atividades, dando-lhes histórias de sucesso como base para assim poderem
criar o seu próprio futuro com sucesso.

Uma mensagem: College de Grand Bourg
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