Kantonsschule Reussbühl Luzern

Informações adicionais
Aconselhamento individual
Para mais informações sobre o programa de apoio

O nosso desejo é formar grupos motivados. Desde

CHANCE KSR, contacte‐nos por telefone ou marque

já fazemos votos de sucesso aos participantes no

uma reunião com a direção da escola ou do projeto,

programa de apoio CHANCE KSR!

através do secretariado, por telefone ou e‐mail.
Direção escolar e equipa do projeto

Informações adicionais sobre o programa de apoio CHANCE KSR da escola cantonal de
Reussbühl Lucerna:

No nosso sítio Web
www.ksreussbuehl.lu.ch/ausbildung/chancengerechtigkeit


Junto da direção do projeto
‐ Kathrin Di Berardino, Email: kathrin.diberardino@edulu.ch
‐ Christian Fallegger, Email: christian.fallegger@edulu.ch
‐ Jörg Rentsch, Email: joerg.rentsch@edulu.ch

Bildungs‐ und Kulturdepartement
Kantonsschule Reussbühl Luzern
Ruopigenstrasse 40
6015 Luzern
Telefon 041 349 72 00
www.ksreussbuehl.lu.ch

CHANCE KSR
Programa de apoio para jovens motivados com (ou
sem) antecedentes migratórios

Kantonsschule Reussbühl Luzern

Programa de apoio CHANCE KSR
As desigualdades de oportunidades no sistema de educação suíço ainda são um facto: muitos jovens
talentosos, mas desfavorecidos no plano social, com (ou sem) antecedentes migratórios concluem os
estudos logo após o ensino secundário (Sekundarstufe) ou têm, mais tarde, maus resultados no liceu.
Com o nosso programa de apoio CHANCE KSR, ajudamos os par cipantes a superar a transição para a
escola cantonal, a fazer face às exigências do liceu e a passar no exame final (Matura).


Quem é aceite no programa de apoio?

a) Untergymnasium (1.º e 2.º do LZG):

O programa de apoio é dirigido a alunos com (ou
sem)

antecedentes

migratórios

que

tenham

‐ Os par cipantes frequentam, duas vezes por semana,
a disciplina «Aprendizagem acompanhada».

potencial e mo vação suficientes para o liceu, mas

‐ Completam os cursos de apoio 1 & 2 de alemão e, caso

cujos pais não consigam apoiá‐los adequadamente

necessário, têm aulas de alemão como segunda língua.

(financeiramente).

b) Obergymnasium (3.º‐6.º ano do LZG e KZG):

Testemunho de aluno do 4.º ano:
O coaching ajudou‐me muito, incluindo a longo prazo.
Ainda usufruo bastante dos jogos e conselhos. Estes
ajudaram‐me muito, por exemplo, a terminar o estágio
em línguas estrangeiras, mas também a alcançar os
meus objetivos. Sei que sem o coaching não teria
passado de ano e que agora não me sentiria tão bem.

alemã no 4.º e no 5.º ano e, caso necessário, têm

e por professores dedicados da escola cantonal de

Os professores da escola primária, secundária e

aulas de alemão como segunda língua.
no 3.º e 4.º ano.

Gymnasium Unterstrass, em Zurique. Os responsáveis

preparação do exame final e à escolha de estudos.

desse projeto prestam‐nos consultoria na implemen‐

geografia),

Tardo (professor de francês e italiano) e Marc von
Wartburg (professor de educação sica). Todos os

tação do presente programa de apoio.

recente dos pais. (Prazo de inscrição: 1 de março)


Como está estruturado o coaching individual?

Diversos testes (potencial, mo vação), uma carta de

‐ O coaching está a cargo de professores experientes e

mo vação do aluno interessado e a entrevista de

formados, de acordo com o Modelo de Recursos de

admissão cons tuem a base para a admissão defini va

Zurique (ZRM).
‐ O Modelo de Recursos de Zurique é uma formação

‐ Trabalhamos em conjunto com as escolas primárias e
secundárias de nossa área de influência.
‐ O projeto é acompanhado cien ficamente e avaliado
por peritos da Universidade de Ciências Aplicadas de
Zurique (ZHAW).

de autogestão comprovada.
‐ Os alunos adquirem estratégias eficientes na área


Quais são os elementos do programa de apoio?

das técnicas e da organização do trabalho, da

‐ O coaching individual é o elemento‐chave do

promoção da mo vação e da perseverança, bem

programa de apoio.

de

no projeto ChagALL, realizado desde 2008 no

‐ No 5.º e 6.º ano, frequentam disciplinas de apoio à

verão.

(professora

Reussbühl no verão de 2019.

cantonal. Esta é entregue com o formulário de inscrição,

no programa de apoio. Este tem início após as férias de

Bollhalder

Chris an Fallegger (professor de história), Ma eo

‐ Do ponto de vista do conteúdo e do conceito, baseia‐se

da escola secundária (A & B) e do 2.º e 4.º ano da escola
o úl mo bole m escolar e a declaração fiscal mais

Edith

‐ O programa de apoio CHANCE KSR é um projeto‐piloto


Como decorre o processo de admissão?

os alunos do 6.º ano da escola primária, do 2.º/3.º ano

‐ Mar na Blä ler (professora de história e geografia),

coaches também são professores experientes.

com a duração de 4 anos iniciado pela direção escolar

‐ Caso necessário, têm curso de apoio de matemá ca

‐ Direção: Kathrin Di Berardino (professora de biologia)


Quem está por trás do programa de apoio?

‐ Os par cipantes frequentam a formação em escrita

cantonal podem escrever cartas de recomendação para


Quem são os nossos coaches?

como da gestão do stresse.

‐ Tanto no Untergymnasium como no Obergymna‐

‐ As sessões de coaching começam com um workshop

sium, os par cipantes frequentam, pelo menos uma

em conjunto no grupo de apoio. Seguem‐se reuniões

vez, a disciplina «Perspe vas culturais».

regulares com o coach pessoal.


Quem financia o programa de apoio?
‐ O programa CHANCE KSR tem o apoio da UBS
Op mus Founda on.
‐ O Cantão de Lucerna financia os cursos de apoio de
alemão e matemá ca, treino de escrita, alemão
como segunda língua e aprendizagem acom‐

Testemunho de aluna do 4.º ano:
Com a ajuda do coaching, fui capaz de definir objetivos
concretizáveis. Em conversa com outros colegas, percebi
que não sou a única que às vezes se sente um pouco
sobrecarregada com a matéria. Além disso, as reuniões
regulares com o coach ajudam‐me a não esquecer os
meus objetivos. Agora sei que é possível passar no
exame final se definir objetivos personalizados.

panhada, disponíveis a todos os alunos da escola
cantonal de Reussbühl.
‐ O programa de apoio é gratuito para os par cipantes.


