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Curs a Heraklion      Xirivella, 16 de juny de 2022 

El nostre Centre ha estat seleccionat per a participar en el Projecte KA104 de mobilitat de les 

persones adultes, durant els anys 2021 i 2022, amb el projecte núm. 2021-1-ES01-KA104-081097 

«La reducció de l’abandonament escolar a través dels mètodes d’aprenentatge innovadors». 

Aquest programa dona l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger, 

pretén reforçar la internacionalització de l’Educació i la promoció dels valors europeus.  

Les professores Mª José Navarro i Neus Talavera han assistit a un curs a Heraklion, Creta: 

«Coaching in the classroom», hi hem anat amb l’objectiu de millorar i continuar avançant en la 

recerca de nous mètodes pedagògics i intercanvi d’experiències amb professorat europeu. 

L’experiència ha estat molt satisfactòria, hem aprés molt tant de la temàtica treballada en el curs 

com de la interactuació amb el professorat europeu; hem pogut compartir experiències amb 

professorat de Finlàndia, de Letònia, de Lituània, d’Alemanya, de Croàcia, de Romania, d’Illa de 

la Reunió, d’Eslovàquia, de Polònia, i de les illes Canàries. 

 
Entre els temes treballats en el curs destaquem: 
-la millora de les habilitats personals i socials, 
-la intel·ligència emocional, 
-la capacitat d’escoltar; l’empatia, 
-la promoció d’accions positives a l’aula, 
-mindfulness, aplicat a l’aula 
-l’Art com a ferramenta en l’ensenyament, 
-la motivació (tant per a l’alumnat com per al professorat), 
un aprenentatge de qualitat que esperem implementar el curs pròxim i que tinga impacte i 
supose una transformació en el nostre alumnat, tal com ha sigut en el nostre cas; les professores 
assistents al curs. 

El dijous 19 de maig, visitàrem una escola d’adults a Heraklion: Second Chance: 

“The Second Chance Schools were established in Greece by the Law 2525/97, in the context specified by 
the declared principles of the European Union. The program forms part of the Operational Program 
“Education and Lifelong Learning” of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs and it is 
co-funded by the European Union (European Social Fund) and national funding. Second Chance Schools 
aim to offer adults opportunities to re-enter the education and training system, form a positive attitude 
towards learning, acquire basic knowledge and skills, enhance their personality and facilitate their access 
to the labour market. 

Citizens above 18 years old who have not completed their compulsory secondary education can enrol in a 
Second Chance School. The total duration of the program is 18 months, i.e. two academic years. The 
weekly program takes place during the afternoon shift, from Monday to Friday and includes 25 teaching 
hours. Subjects taught: Greek Language, English Language, Art & Culture, Math, Computer Sciences, 
Social Sciences, Enviromental Sciences & Physics.”  
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El que més ens cridà l’atenció fou que tenen estudiants de 18 a 70 anys i estan junts en les classes, 
aconsegueixen el seu diploma en dos cursos, el currículum és flexible i amb una metodologia i 
assessorament adaptats a cada alumne. 

La principal diferència respecte als nostre centre és que no tenen tallers de contingut específic; 
literatura, humanitats, anglés/anglés oral, alfabetització digital, amb l’objectiu simplement 
d’aprendre al llarg de la vida i fomentar la cultura. I també observàrem que hi havia més homes 
que dones, els nostres tallers tenen més dones amb edats compreses entre 50-75 
aproximadament. 

 
Escola Adults Second Chance 

 

Treball per grups a Georgiades Park 

 

 

Classe en el Historical Museum of Heraklion 
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