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Sobre o SeBI
O projecto SeBI, visa identificar os principais desafios que os sistemas
educacionais enfrentam em áreas onde a determinação do Melhor
Interesse da Criança é um pré-requisito, e preparar métodos,
ferramentas e processos para apoiar a elaboração de políticas
baseadas em provas, apoiando os líderes escolares, professores e
decisores políticos. Durante estes últimos meses, os parceiros do
SeBI

concentraram-se

nos

seminários

de

formação

e

na

implementação piloto nas escolas locais.

Seminários de formação SeBI
Os seminários de formação foram organizados para ajudar
professores,

directores

de

escolas

e

outros

profissionais

interessados a aprender novas técnicas e práticas de ensino que
possam implementar nas suas salas de aula e no ambiente escolar
para promover e sustentar o Melhor Interesse da Criança.
Seminário online dos parceiros suecos

Participação
Chipre
Os seminários de formação online tiveram lugar a 12 e 19 de Fevereiro de 2022 com 100 participantes. Entre os participantes
encontravam-se professores e directores de escolas primárias e secundárias, psicólogos, conselheiros escolares e estudantes
universitários.
Grécia
Os seminários de formação online tiveram lugar a 18 de Abril e 12 de Maio de 2022, com 88 participantes. A segunda
formação foi organizada com a ajuda do 3º Centro Regional de Planeamento Educativo da Macedónia Central, e do Sr. Nikos
Amanatidis (Coordenador do Projecto Educativo), que participou como representante do centro regional.
Portugal
Os seminários de formação online tiveram lugar a 17 de Fevereiro e 3 de Junho com 70 participantes.
Espanha
Os seminários de formação presencial (2) e online (7) tiveram lugar durante os meses de Outubro e Novembro de 2022, com
um total de 153 participantes inscritos.
Suécia
O seminário de formação online teve lugar a 20 de Março com 20 professores de diferentes conhecimentos e competências
profissionais.
Itália
Os seminários serão organizados e implementados durante os meses de Setembro-Outubro de 2022.
.
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Seminários de formação SeBI
Tópicos abordados
Os seminários de formação centraram-se nos elementos-chave dos 9 módulos que foram produzidos pelos
parceiros. De acordo com as necessidades de cada país, os facilitadores conceberam uma apresentação e
actividades com tópicos que poderiam servir as necessidades dos participantes. As actividades foram
implementadas em sessões plenárias ou de grupo, dando aos participantes a oportunidade de partilhar com
outros, ouvir e acrescentar os seus comentários. As actividades também exigiram a participação activa de todos
para partilhar as suas experiências, mas também quaisquer obstáculos que enfrentassem nas suas escolas. Os
participantes expressaram as suas ideias sobre como criar um clima positivo para as crianças, tanto em casa
como na escola, e partilharam métodos e formas de cooperação entre a escola e os pais que utilizam nas suas
escolas.
As apresentações dos seminários estão disponíveis no website do projecto. Os módulos estão disponíveis na
plataforma do projecto.

Feedback dos participantes
Os "Direitos da criança" são um tema que deve sempre preocupar os educadores e estes devem encontrar
práticas inovadoras para promover um ambiente escolar inclusivo que ofereça as mesmas oportunidades a
todos os estudantes. Durante os seminários, os facilitadores puderam observar a ânsia dos participantes por
novos conhecimentos e formas de melhorar o seu desempenho e, espera-se, o ambiente escolar. O feedback
dos participantes foi sobretudo positivo, com comentários que mostraram como gostaram dos seminários. A
maioria dos participantes mostrou-se aberta a adoptar os novos métodos inovadores que foram discutidos e
também mostrou interesse em participar na implementação piloto do SeBI. Foi também manifestado o desejo
de apresentar a plataforma SeBI aos seus reitores e utilizá-la para melhorar os seus conhecimentos.

Seminário online dos parceiros espanhóis

Seminário online dos parceiros gregos
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Nästa steg
Genomförande av SeBI-pilotprojektet
SeBI-pilotprojektet kräver att de lokala skolorna
tillsammans med SeBI-partnerna åtar sig att skapa en
handlingsplan för att främja mer inkluderande skolor
som tar hänsyn till varje barns förmågor och behov.
Partnerna kommer att organisera skolbesök för att
Seminário online dos parceiros cipriotas

diskutera skolans ramar, undervisningsmetoder och
utvärdera skolans resultat i enlighet med främjandet av
barnets bästa. Med vägledning av SeBI-partnerna
kommer skolans ledning och pedagoger sedan att införa
BIC-modellen i sina skolor. Slutligen kommer både
skolor och partner att utvärdera genomförandet och
resultaten så att skolorna kan genomföra modellen på
egen hand igen.

Seminário presencial dos parceiros de Portugal

Konsortiet

Hitta oss
SeBI-project.eu/

https://SeBI-erasmus.eu/

/SeBIerasmus

@SeBI24256726
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