O CO-LAB (dezembro de 2015 – janeiro de 2018) é coordenado pela European
Schoolnet e financiado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia.
A European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) é uma rede de 31 Ministérios da Educação
dos Estados-Membros europeus que lidera a inovação educativa ao nível da Europa. Enquanto grupo
de reflexão internacional, a European Schoolnet presta serviços educativos fundamentais na Europa, em
nome da Comissão Europeia, dos Ministérios da Educação associados e dos parceiros da indústria.
As atividades da European Schoolnet compreendem três áreas de trabalho:
• Políticas, investigação e inovação: partilha de informações e construção de evidências.
• Serviços escolares: reforçar a cooperação entre escolas em toda a Europa.
• Defesa: como as TIC e os meios digitais contribuem para transformar os processos de ensino e de aprendizagem.

PARCEIROS DO CO-LAB
Ministério Federal da Educação e
dos Assuntos das Mulheres (AT)

Instituto de Investigação
Educativa (PL)

GO! Educação da Comunidade
Flamenga (BE)

www.bmbf.gv.at

www.ibe.edu.pl

www.g-o.be

Fundação da Tecnologia da
Informação para a Educação (EE)

Conselho Nacional para o
Currículo e Avaliação (IE)

Ministério da Educação (PT)

www.hitsa.ee

www.ncca.ie

www.dge.mec.pt

JUNTE-SE A NÓS
colab.eun.org

info-colab@eun.org

#Colab_eu

CO-LAB
Collaborative Education Lab

www.facebook.com/groups/COLABEU/

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui uma aprovação
dos respetivos conteúdos, os quais refletem unicamente os pontos de vista dos seus autores,
não podendo a Comissão ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita
das informações nela contidas.

Apoio ao ensino e à aprendizagem colaborativos, através de um diálogo
fundado em evidências entre profissionais e decisores políticos.

O CO-LAB apoia
a integração do ensino e da
aprendizagem colaborativos na sala de
aula do século XXI, através da formação de
profissionais europeus, capacitando-os para testar
métodos inovadores com os seus alunos e recomendando
aquilo que funciona com base num diálogo fundado em
evidências entre profissionais e decisores políticos.
O CO-LAB é um projeto orientado para o futuro, dedicado a tornar o

Os parceiros do projeto
enriquecem os cenários
de ensino e de aprendizagem
existentes, validados por
profissionais de toda
a Europa, incluindo
linhas de orientação
sobre avaliação

ensino e a aprendizagem colaborativos numa realidade na sala de aula. A
capacidade para colaborar eficientemente em linha e fora dela constitui uma
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complexos ambientes profissionais e sociais do mundo de hoje. No entanto, o
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valiosa competência no século XXI que contribui para o nosso sucesso nos
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Os formadores
de professores, os
estagiários e os professores
recebem formação
em linha sobre a
implementação de
cenários, através
do MOOC do
CO-LAB

ensino da colaboração ou através dela continua a rarear nas escolas, por falta
de uma compreensão do que significa a verdadeira colaboração, em contexto
educativo, e porque as condições políticas existentes nem sempre permitem
que floresça. Os profissionais e os decisores políticos necessitam de um espaço
ensino e a aprendizagem colaborativos, em termos de política e prática.

Envolvimento na formação em linha, ministrada por

O CO-LAB oferece essa oportunidade a estas partes interessadas.

especialistas e pares, através do MOOC do CO-LAB

•

www.eunacademy.eu)

Obten

ha mais
informações em: colab.eun.org

Obtenção de sugestões concretas para o ensino e a aprendizagem
colaborativos na sala de aula.

• Inspiração através de vídeos e materiais de apoio
• Participação numa comunidade de prática de âmbito europeu
Que vantagens traz o CO-LAB aos decisores políticos ?

•

Envolvimento num diálogo fundado em evidências, com
profissionais
em sessões presenciais e em linha.

•

Uma melhor compreensão da forma como as condições políticas

CO-LAB
Collaborative Education Lab
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(a disponibilizar na Academia da European Schoolnet -

Os
investigadores
avaliam os
resultados
da formação,
testando e
relatando as
suas fases, e
todos os parceiros
apresentam
recomendações
com vista à
integração do ensino
e da aprendizagem
colaborativos
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•

dedicado e de tempo para experimentar e compreender melhor o que significa o
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Que vantagens traz o CO-LAB aos profissionais ?

atuais estão a facilitar e/ou a criar obstáculos ao ensino e à
aprendizagem colaborativos na sala de aula.

•

Aplicação das recomendações finais do CO-LAB, de
modo a contribuir para a revisão ou criação de novas
políticas que apoiem mais eficazmente o ensino e
a aprendizagem colaborativos nas escolas

Os professores comunicam facilitadores/
obstáculos à implementação, através de uma
comunidade em linha e de workshops nos quais
dialogam com decisores políticos

Os docentes e
os estagiários
testam cenários
colaborativos com
os alunos na sala
de aula

