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Traditionelle læringsmetoder baseret på passiv overførsel af 
information udvikler ikke de kompetencer, som elever har 
brug for, når de fortsætter deres studier og/eller går på 
arbejde. Elever forventer at være aktive i indlæringen! Derfor 
skal skoler og lærere ændre deres pædagogiske metoder, ved 
at omstille til de aktive læringsprocesser, hvorved eleverne 
bliver engageret i aktiviteter, der fremmer højere 
indlæringsfærdigheder såsom analyse, syntese og evaluering. 
Eksempler på disse metoder er Projekt- og Problembaseret 
Læring (PBL), og elevcentrerede processer, hvor eleverne 
udvikler deres viden og kompetencer ved at følge en 
problemløsningsproces, der som regel er baseret på 
situationer fra det virkelige liv. Understøttelse af PBL via 
IKT-værktøjer (seriøse spil, interaktive simuleringer, 
virtuelle kommunikationsplatforme osv.) skaber Active 
Digital Learning Environments (ADLE), hvor de nye 
teknologisk kyndige elever føler sig tilpas og er motiverede 
for at være aktive.

Formålet med ADLES-projektet (Active Digital Learning 
Environments in Schools) er derfor at arbejde sammen med 
og forberede underviserne på at indarbejde aktive 
læringsmetoder baseret på PBL (Projekt /  Problembaseret 
Læring) og understøttet af en online platform, der indeholder 
et sæt digitale værktøjer (spil, simuleringer og 
kommunikation), som giver eleverne mulighed for at 
eksperimentere, samarbejde og kommunikere i et udvidet og 
multinationalt læringsmiljø. Som sådan er de to 
hovedmålgrupper i projektet lærere og elever på 
erhvervsskoler/ gymnasier.

Sigte
Det overordnede sigte med ADLES er at forbedre 
uddannelseskvaliteten ved at give mere motiverende, 
stimulerende og effektive læringsmæssige sammenhænge. 
ADLES forbereder eleverne på deres fremtidige akademiske 
og erhvervsaktive liv ved at give dem mulighed for aktivt at 
udvikle nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
Konsortiet vil arbejde sammen med og forberede lærerne til at 
indføre aktive læringsmetoder baseret på PBL og understøttet 
af et sæt digitale værktøjer, der giver eleverne mulighed for at 
eksperimentere, samarbejde og kommunikere i et udvidet og 
multinationalt læringsmiljø. Projektet vil primært henvende 
sig til fag inden for videnskab, teknologi og matematik og vil 
derfor tackle underpræstation på disse områder.

Resultater
Konkret vil projektet resultere i:  
- En valideret aktiverende PBL-læringsmetode til gymnasier 
og erhvervsskoler
- En online PBL-platform, der understøtter denne metode 
gennem produktion, opbevaring, deling og genbrug af de 
anvendte problemer og udfordringer. ? Der skal være 36 sæt 
af problemer baseret på simuleringer og spil integreret i 
platformen med de tilsvarende pædagogiske retningslinjer, 
der viser, hvordan man bruger PBL-platformen 
- Et sæt træningsaktiviteter, der motiverer og forbereder 
lærerne til implementering af PBL ved hjælp af 
ADLES-platformen 
- Et sæt retningslinjer og en tjekliste, som skolerne kan bruge 
til systematisk at anvende aktiv læring i deres kurser



Projektpartnere

Nyheder og begivenheder

Kick-of f -møde i Porto 8-9. marts 2018
I det første projektmøde diskuterede partnerne O1, som 
vedrører kravene til og udformningen af PBL-metodologien 
og værktøjerne.

Præsentation af  ADLES på tyrkiske skoler i Ankara, 
februar-april 2018
Over 2500 elever og lærere deltog i flere begivenheder i 
Ankara, som reklamerede for ADLES, ledet af Alper Metin.

Educational Games Conference, Volos, 27. april 2018
Over 100 elever og lærere deltog i en konference arrangeret af 
UTH om uddannelsesspil, hvor ADLES-projektet blev 
præsenteret af Olivier Heidmann og Hariklia Tsalapatas.

2. projektmøde, Bergamo, 9-10. juli 2018
I det andet projektmøde fokuserede partnerne på O2 og O3, 
udviklingen af PBL-platformen og de udfordringer, der måtte 
komme.

Konference om informationskulturen og dens indf lydelse på 
økonomisk og social forandring, København, 23. maj 2018
Over 70 akademikere fra Polen og Danmark deltog i et 
arrangement organiseret af CMI, hvor ADLES-projektet blev 
præsenteret af Lene Tolstrup Sørensen.

Præsentation af  ADLES på Megep-messe for erhvervsskoler, 
Ankara, maj 2018
Alper Metin præsenterede ADLES-projektet for mere end 
1000 personer, og der blev uddelt brochurer om ADLES.


