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Job-shadowing em Gröningen – Holanda - 13 a 17 de abril-2015
A mobilidade de três elementos do Agrupamento de Escolas de Santo André, em
situação de observação do funcionamento do agrupamento de escolas em Gröningen –
Holanda, trouxe-nos uma realidade bem diferente da praticada no nosso país.
Nesta mobilidade tivemos dois professores e um assistente administrativo que durante
os cinco dias de permanência na província norte dos País Baixo visitaram todas as
escolas pertencentes a um “mega” agrupamento, Gomarus College.

O que lhes foi dado obs ervar

O que lhes foi dado observar permite-nos identificar grandes diferenças, tanto ao
nível da tipologia, estrutura de formação para os alunos e organização das escolas como
ao nível da responsabilidade do aluno pelo equipamento colectivo.
Trata-se de uma instituição de carácter confessional, (cristã, protestante) como
o são 60% dos estabelecimentos de ensino na Holanda. Os restantes 40% englobam as
escolas estatais. Cada escola deste agrupamento tem os seus níveis de aprendizagem
(de 1 a 6), sendo que os alunos com a idade de 12 anos são, através de um exame,
colocados no nível respectivo. Assim, o nível 1 é destinado aos alunos com menos
capacidades, com um QI inferior a 70% e o 6 para aqueles que irão para a
universidade. Pelo meio, os outros níveis de carácter vocacional com mais ou menos
teoria e outro de curso médio. Por exemplo, para ser enfermeiro, basta frequentar o
nível 5. Todas as escolas estão bem equipadas, sendo de salientar aquelas dos cursos
vocacionais, onde se pode encontrar uma réplica bem fiel de uma carpintaria ou até de
uma enfermaria, só para citar dois exemplos.

…Os alunos são responsáveis pela limpeza das salas de convívio (algumas
delas até sofás têm!). Para isso são constituídas equipas de limpeza que vão rodando
cada semana. Não existe associação de pais. … os pais, a título individual, podem ser
recebidos pelo diretor para tratar de assuntos do seu educando, por muito banais que
às vezes sejam.
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