Austrália_
Entre 2011 e 2012, o time do GELP Austrália criou duas animações em colaboração
com a Innovation Unit.

O primeiro vídeo, chamado “Nós queremos falar sobre a educação do século 21”, fala
sobre a importância de trazer grandes mudanças na educação para acompanhar as
grandes mudanças que estão ocorrendo na sociedade .
O segundo, intitulado “Ótimos professores são ótimos alunos” , foi feito em parceria
com o Australian Institute for Teaching and School Leadership. Seu objetivo é
encorajar um esforço colaborativo que transforme, valorize e incentive novos
métodos de aprendizagem dos educadores.
Ambos os vídeos estão disponíveis no site da Jurisdição da Austrália. Saiba Mais_
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British Columbia_

Para explicar a necessidade de uma mudança transformadora na educação, e para
apresentar os esforços do Ministério da British Columbia para co-criar um novo “Ed
Plan” (plano de educação) para a província, foi criado um video que inclui algumas
ideias do que seria essa nova visão. Assista aqui_
Para que o público pudesse contribuir com o Ed Plan, e o desenvolvimento de uma
visão, foi criado um site, que pode ser acessado por este link.
Um documento mais formal foi colocado à disposição no site do Ministério na parte
destinada a transformar o currículo, para simplesmente expor as razões para a
mudança e o processo envolvido. Saiba Mais_
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Colorado_

A Colorado Education Initiative criou uma animação para justificar a “aprendizagem
da próxima geração”, e apresentar o conceito de Oportunidades de Aprendizagem
Expandida. Assista Aqui_
Há também uma animação para justificar a necessidade de otimizaçõe melhoria no
uso de informações, mais uma vez combinando elementos de uma justificativa de
mudança com uma visão. Assista Aqui_
Informações sobre a missão, parcerias, ferramentas e recursos estão disponíveis no
site da Colorado Education Initiative . Saiba Mais_
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Coréia do Sul_

Apresentado no Evento Global de Helsinki pelo time do GELP Coréia do Sul, em junho
de 2012, este video da SMART Education Initiative intercala entrevistas e imagens
das salas e aula para contar uma história sobre o que está mudando e por que razão.
Assista Aqui_
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Nova Iorque_

O documento da NYC Personalized Learning foi usado para articular a visão para a
aprendizagem personalizada logo que a iZone criou sua rede de escolas. A intenção
era atingir um equilíbrio entre simplicidade, especificidade e abertura para que
pudesse ser usado por escolas em contextos diferentes. Confira Aqui_
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Outros Projetos_
Fronteiras Da Aprendizagem _
(Learning Frontiers)

(Instituto Australiano de Ensino e Liderança Escolar e Innovation Unit, 2013)
Essa foi a justificativa de mudança usada para inspirar o interesse no programa
Fronteiras da Aprendizagem. Ela mostra o porquê de focar no engajamento dos alunos
e a necessidade deles de engajar profundamente os alunos na aprendizagem,
abordando também histórias dos alunos e professores. Confira Aqui_
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Aprendendo Futuros_
(Learning Futures)

(Innovation Unit com a Fundação Paul Hamly, 2008-12)
Este é um exemplo de documento que mostra uma visão baseada num trabalho que
já havia sido feito, mostrando uma sequência clara, gráficos e alguns casos de estudo
para ilustrá-lo. Confira Aqui_
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Nascido Para Aprender _
(Born to Learn)

Essa série de vídeos tenta comunicar a pesquisa em neurociência e psicologia que
explica por que os nossos atuais modelos de sala de aula e escola estão desalinhados
com como as pessoas aprendem, e com o mundo moderno.
Confira Aqui_
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Centro Da Criança Em Desenvolvimento De Harvard _
(Harvard Center on the Developing Child)

Essa animação de três minutos de alta qualidade foi produzida durante os dois anos
de colaboração com a Divisão de Mídia Interativa USC. Ela usa a ciência do
desenvolvimento da primeira infância de uma forma engajadora que enfatiza como
um grande grupo de pessoas na família e comunidade pode afetar o desenvolvimento
da criança, para motivar a ação e a mudança. Assista Aqui_

10

