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Projeto CARMA – o que é?
O projeto CARMA pretende desenvolver, testar e aplicar técnicas de aprendizagem nãoformal nas escolas como estratégia de aprendizagem colaborativa. Com esta iniciativa
financiada pela Comissão Europeia, pretende-se também contribuir para uma cultura
escolar mais inovadora através da implementação de uma abordagem inclusiva que
incentiva a interação, promove a criatividade e a aprendizagem mútua entre professores
e alunos. Nas atividades CARMA serão envolvidos os decisores políticos e outros
membros da comunidade escolar.
Saiba mais aqui

Professores são fundamentais para a inovação
escolar
Um Seminário Europeu para Professores teve lugar em Outubro de 2016 em Palermo,
Itália, contando com a participação de 25 professores de 7 países. Esta formação-piloto
de 5 dias focou-se no desenvolvimento de competências para a implementação de
técnicas de aprendizagem não-formal e AMR como método de avaliação a ser
implementado nas suas práticas de ensino. Neste momento, estes professores estão a
promover estas técnicas, com o objectivo de enriquecer as práticas pedagógicas na sala
de aula.
.

Resultados de Estudo
Nos países da parceria foi conduzido um estudo sobre os métodos de ensino e
aprendizagem colaborativa atualmente em uso nas escolas, para o qual contribuíram
professores, alunos, pais e outros representantes da comunidade escolar. No âmbito
deste estudo foram também identificadas boas práticas de aprendizagem colaborativa
nas escolas, bem como foram recolhidas informações importantes relativamente ao
abandono escolar precoce. Os resultados deste estudo serão disponibilizados
brevemente no website do projeto CARMA e serão apresentados nos Fóruns Educativos.
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