tecnologia

Retomando a
aprendizagem
personalizada

V

amos dar continuidade à nossa conversa sobre tecnologia
educacional e, com o início do ano letivo de 2014, é necessário refletir sobre vários aspectos do processo de ensino-aprendizagem que deverão ser desenvolvidos com qualidade e
em sintonia com a tecnologia que integra cada vez mais o nosso
cotidiano. A tecnologia digital permite a conexão de todos, em
qualquer lugar, sem necessidade de fios e cabos, e abre uma gama
ilimitada de possibilidades de navegação, de acordo com o interesse, a necessidade e o ritmo de cada pessoa. Assim sendo, nós,
professores, precisamos refletir sobre os possíveis caminhos de
exploração pedagógica dessa realidade e, antes de pensarmos em
estratégias didáticas, cabe conversar sobre alguns aspectos que
precisam ser retomados e devem servir de base para a prática
pedagógica. Um deles diz respeito ao antigo conceito de ensino
individualizado e/ou personalizado, que reassume papel de destaque com o avanço das tecnologias, cada vez mais p ersonalizadas.
Esse assunto é tratado por Barbara Bray e Kathleen McClaskey, cofundadoras do Personalize Learning (www.personalizelearning.com).
Quando me deparei com o quadro sobre a diferença entre personalização, diferenciação e individualização elaborado por essas
pesquisadoras, descobri que elas disponibilizam informações que
podem ser muito úteis para o professor que decide integrar tecnologia digital na sua prática pedagógica. Inicialmente, pensei em
traduzir o quadro para os nossos leitores, porém a grande quantidade de informações me fez perceber ser mais importante disponibilizar o site e alguns comentários sobre ele, para que cada
professor identifique o que mais lhe interessa e pode lhe ser útil,
avaliando a adequação das informações para a sua realidade de
trabalho.
A aproximação com esse tema pode começar com a reflexão sobre seus
5 Ws (em inglês: What, Who, Where, Why e Wow). Vamos traduzir cada
um deles para trazê-los para a nossa realidade:
O que (WHAT) é aprendizagem personalizada?
Quem (WHO) são os seus alunos?
Onde (WHERE) a aprendizagem personalizada está acontecendo?
Por que (WHY) aprendizagem personalizada?
Uau (WOW), os papéis dos alunos e dos professores estão mudando!
Vamos avaliar cada um desses aspectos à luz da nossa realidade educacional; no próximo mês, continuaremos refletindo sobre esse tema. 
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Segurem os seus chapéus!

Antes, a ilha de Samsø, na Dinamarca, era um lugar como qualquer outro, e os seus habitantes
pessoas comuns. Na verdade, a única coisa diferente em Samsø era que lá ventava muito, mu
Então os cidadãos comuns dessa ilha igual às outras decidiram fazer algo fora do comum: r
drasticamente as suas emissões de carbono, livrando-se quase totalmente de fontes de energia n
E conseguiram isso com a ajuda do vento! Conheçam os amigos do meio ambiente que conq
independência energética e agora chamam orgulhosamente o lugar onde vivem de Ilha da
Essa admirável história real prova que, com uma grande ideia e muito trabalho, qualq
pessoa pode contribuir tremendamente para o uso racional da energia.
A ilha é hoje a sede da Academia de Energia de Samsø, um centro de estudos ao qual cie
e estudiosos do mundo inteiro vêm trocar ideias sobre o uso racional da energia.

ALLAN DRUMMOND estudou a arte da ilustração no Royal College of Art, em Lon
Entre muitos outros livros, publicou Tin Lizzie, que recebeu menção honrosa no concurs
Earth Book, que premia os melhores livros infantojuvenis sobre o meio ambiente.
O autor mora na cidade de Savannah, no estado da Geórgia, e é professor
titular de ilustração na Faculdade de Arte e Design de lá.
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