Laboratórios
de
Aprendizagem
SOBRE
Em junho de 2014, os Ministérios
de Educação que integram a
European
Schoolnet
(EUN)
concordaram em lançar e apoiar de
forma continuada uma rede
pan-Europeia de Embaixadores/ as
Future Classroom Lab (FCL), como
uma
parte
importante
da
estratégia de sustentabilidade do
projeto
iTEC
(Innovative
Technologies for an Engaging
Classroom) e de outros projetos
promovidos pela EUN, tais como
CPDLab (Continuing Professional
Development Lab), LSL (Living
Schools Lab) e CCL (Creative
Classroom Lab).
A iniciativa "Laboratórios de
Aprendizagem" (LA) é considerada
importante para o desenvolvimento
de projetos que serão executados
segundo o quadro geral do Future
Classroom Lab (FCL) da EUN.

Objeti vos
- Consolidar os resultados dos projetos
iTEC e LSL através da implementação
de
uma
rede
operacional
de
embaixadores de todos os países
participantes na EUN.

- Demonstrar o compromisso genuíno
dos ministérios com os projetos iTEC
e LSL, ao desenvolver estratégias
duradouras
de
sustentabilidade
conducentes à implantação, em larga
escala, dos resultados destes projetos
nas várias comunidades escolares da
Europa.

- Habilitar todos os ministérios
integrados na EUN para, a nível
nacional, melhor aproveitarem e
incorporarem os resultados obtidos
em projetos presentes e futuros da
EUN.

Sustentabilidade
A iniciativa Embaixador/ a LA ajuda a
garantir que se mantenha a dinâmica
gerada em mais de 2500 salas de aula de 17
países, incluindo Portugal, a partir do
envolvimento ativo de professores no
projeto iTEC. É importante continuar com a
dinamização desta rede e incluir nela os
professores que participaram nos projetos
LSL e CCL.
O papel das Embaixadoras da iniciativa
LA é, ainda, apoiar as práticas inovadoras
dos professores/ as e dirigentes escolares
que, na sequência de uma visita ao FCL,
em Bruxelas, e inspirados por este
conceito criaram a sua versão do FCL nas
fonte http:/ / fcl.eun.org/ home

suas próprias escolas.

Outra responsabilidade das Embaixadoras
é divulgar o Future Classroom Toolkit.
Trata-se de um conjunto de ferramentas
que permite criar e implementar Cenários
de Aprendizagem, fornecendo uma visão
clara de práticas inovadoras de ensino e de
aprendizagem. Pode ser usado para
introduzir ou ampliar, de forma gradual e
sustentável, a utilização inovadora das TIC
numa escola ou num sistema de ensino.
(http:/ / fcl.eun.org/ home)

(http:/ / fcl.eun.org/ home)

Contactos
embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt
veja também
http:/ / LA.dge.mec.pt

