ActiveDigital Learning Environmentsin Schools
Background

Objetivo geral

As metodologias tradicionais de aprendizagem baseadas na
transmissão passiva de informações não desenvolvem as
competências que os estudantes precisam para continuar com
sucesso os seus estudos e/ ou progredir para uma vida
profissional. Os estudantes esperam ser ativos na sua
aprendizagem! Portanto, as escolas e os professores devem
mudar as suas metodologias pedagógicas, passando a
implementar processos ativos de aprendizagem, através dos
quais os alunos se envolvem em atividades que promovem
competências de aprendizagem de ordem superior, como
análise, síntese e avaliação. Exemplos dessas metodologias são
a Aprendizagem Baseada em Problemas e Projetos (PBL),
processos centrados no aluno, nos quais desenvolve os seus
conhecimentos e competências seguindo um processo de
resolução de problemas, geralmente baseado em situações da
vida real. O apoio ao PBL por meio de ferramentas de TIC
(jogos sérios, simulações interativas, plataformas de
comunicação virtual, etc.) cria Ambientes de Aprendizagem
Digital Ativos (ADLE), onde os novos alunos com
conhecimento tecnológico se sentem confortáveis e
motivados para serem ativos.

O objetivo do projeto ADLES (Active Digital Learning
Environments in Schools) é, portanto, trabalhar com e
preparar professores para implementar metodologias ativas de
aprendizagem baseadas em PBL (Projeto/ Aprendizagem
Baseado/ a em Problemas) apoiados por uma plataforma
online que inclui um conjunto de ferramentas digitais (jogos,
simulações e comunicação) que permitirá aos alunos
experimentar, colaborar e comunicar numa comunidade de
aprendizagem alargada e multinacional. Como tal, os dois
principais grupos-alvo do projeto são professores e estudantes
de escolas profissionais/ secundárias.

Missão
O objetivo geral do ADLES é melhorar a qualidade da
educação, proporcionando contextos de aprendizagem mais
motivadores, estimulantes e eficazes para melhor preparar os
alunos para a sua futura vida académica e profissional,
permitindo-lhes desenvolver ativamente as competências
pessoais e sociais necessárias. O consórcio trabalhará com e
preparará professores para implementar metodologias ativas
de aprendizagem baseadas em PBL, criadas por um conjunto
de ferramentas digitais que permitirá aos alunos
experimentar, colaborar e comunicar numa comunidade de
aprendizagem alargada e multinacional. O projeto irá abordar
principalmente assuntos STEM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia e Matemática) e, por conseguinte, pretende
combater más performances nessas áreas.

Resultados
Como resultados concretos, o projeto irá produzir: - Uma
metodologia de aprendizagem ativa validada, utilizando
Aprendizagem baseada em projetos/ problemas para escolas
secundárias e profissionais; - Uma plataforma PBL online que
apoia essa metodologia através da produção, armazenamento,
partilha e reutilização de problemas e desafios a serem
utilizados; - Um conjunto de 36 problemas baseados em
simulações e jogos integrados na plataforma com as
correspondentes orientações pedagógicas que demonstram
como usar a plataforma PBL. - Um conjunto de ações de
formação que motivam e preparam os professores para a
implementação de PBL através da plataforma ADLES; - Um
conjunto de diretrizes e uma lista de verificação que as escolas
podem usar para aplicar sistematicamente o Active Learning
nos seus cursos.

Notícias e Eventos
ReuniãodeApresentação, Porto, 08-09Março2018
Na primeira reunião do projeto, os parceiros discutiram o O1
relacionado com as especificidades e design da metodologia e
das ferramentas PBL do projeto.

Apresentação do projeto ADLES em escolas Turcas, Ankara,
Fevereiro-Abril 2018
Mais de 2500 alunos e professores participaram em vários
eventos promocionais do ADLES em Ancara, liderados por
Alper Metin.

Conferência JogosEducacionais, Volos, 27 Abril 2018
Mais de 100 alunos e professores participaram num evento
organizado pela UTH sobre jogos educativos, onde o projeto
ADLES foi apresentado por Olivier Heidmann e Hariklia
Tsalapatas.

ApresentaçãodoprojetoADLESna Feira deEscolasVocacionaisem
Megep, Ankara, Maio2018
Alper Metin divulgou o projeto ADLES para mais de 1.000
pessoas através de uma apresentação, acompanhada de
distribuição de folhetos.

Conf erência Civilização da inf ormação e a sua inf luência na
transf ormaçãoeconómica esocial, Copenhaga, 23Maio2018
Mais de 70 académicos participantes da Polónia e da
Dinamarca participaram num evento organizado pela CMI,
onde o projeto ADLES foi apresentado por Lene Tolstrup
Sorensen.

2ª ReuniãodeProjeto, Bergamo, 09-10 Julho2018
No segundo encontro do Projeto, os parceiros
concentraram-se no O2 e O3, incluindo o desenvolvimento da
plataforma PBL e os seus desafios.

Parceiros

