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Breve nota…
Caro colega
Este é o número 1 da newsletter do projeto de desenvolvimento do e-Learning/b-Learning no Instituto
Politécnico de Santarém de que sou coordenador.
A razão desta newsletter é simples - após seis meses de exercício destas funções conclui que esta é a
melhor maneira de chegar de forma regular, estruturada e eficaz ao contacto dos interessados na
utilização e expansão desta modalidade de ensino.
Ao longo destes seis meses uma equipa de docentes e funcionários das diversas escolas do nosso
instituto desenvolveu as mais diversas atividades de sensibilização para o eLearning e utilização da suas
ferramentas. O projeto amadureceu, venceu as hesitações iniciais. É a altura de chegar direta e
pessoalmente junto de cada um dos colegas com novas informações, dando a conhecer o estado da arte,
lançando novos desafios e desenvolvendo espaços de apoio e de diálogo.
Se nos ler até ao fim, terá contacto com o site específico do projeto que contém materiais e informações
da maior utilidade e espaços próprios para esclarecimento de dúvidas, tomará conhecimento das novas
workshops que poderá frequentar (e de alguns recursos incluídos em workshops já realizadas) e saberá
como e onde poderá contactar uma equipa de especialistas ansiosos por ajudá-lo nas vertentes técnicas
e pedagógicas do seu próximo curso na modalidade de eLearning.
Voltaremos a contactar em breve!
Um abraço do
Nuno Bordalo Pacheco

O nosso site

É com muito orgulho que informamos que já se encontra disponível em: http://elearning.ipsantarem.pt/ o
site do projeto do eLearning nossos instituto. Nele poderá aceder à formação que se encontra disponível,
encontrará uma secção de apoio ao utilizador e poderá entrar no eRaizes Redes (a nossa plataforma
Moodle).
A propósito - há quanto tempo não vai ao eRaizes?

Cursos

http://elearning.ipsantarem.pt/cursos/
Na área da formação destacamos os cursos a decorrer e os já realizados. Agradecemos a adesão dos
cerca de cem colegas que se inscreveram, acreditam neste projetos e querem contribuir para o seu
enriquecimento. Esperamos por si em ações futuras e, claro, pelas suas sugestões relativamente a novas
formações.
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Conforme o nome indica os MOOC são cursos massivos, abertos e online. Constituem-se como uma
forma privilegiada de chegar a grande número de formandos de uma maneira simples e geralmente
gratuita. Nos últimos anos foram incorporados pelas grandes universidades e institutos na sua estratégia
de divulgação e internacionalização. O Instituto Politécnico de Santarém foi a primeira instituição do
ensino superior portuguesa a promover um MOOC em 2012 http://moocbullying.blogspot.pt .
Consciente da importância dos MOOC para o nosso instituto, o projeto de eLearning gostaria de apoiar
técnica e pedagogicamente e promover, para já, a realização de um MOOC piloto por cada uma das
nossas escolas. Está interessado?

Notícias

Vai realizar-se no dia 26 de Novembro no Porto o eLIES14 - Encontro de Instituições e Unidades de
eLearning do Ensino Superior Dando continuidade às três edições anteriores, este encontro pretende
promover a reflexão, o debate e a troca de experiências na implementação, na organização e na
aplicação de e-learning. Este ano o encontro será subordinado ao tema E-learning e cooperação: destino
ou opção?

Para mais informações onsulte o site oficial do encontro: https://elies2014.up.pt/
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