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ESPIE
Pós-grad. Lato sensu

Projeto CESTA

Produção de objetos de aprendizagem
A
permite
criar material
Notecnologia
entanto, oatual
projeto
e desenvolvimento
educacional
digital,
usando
multimídia com
desses recursos,
mesmo
considerando
o uso
interatividade,
que
tornam
mais
efetivos
de linguagens de autoração,
muito
autoração, demandam os
ambientes
de ensino-aprendizagem
esforço
e envolvem
grandes investimentos em
recursos humanos e financeiros.

Estratégia de desenvolvimento
Utilização de software de
autoração para alcançar maior
produtividade
Aprimorar material desenvolvido
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Produzindo recursos educacionais
Os materiais (multimídia educacional)
desenvolvidos estão sendo organizados e
armazenados em servidores existentes
– Animações
eatrito.swf

– Vídeos

Armazenamento do material educacional
digital
Recursos dispersos em diversos servidores
– WWW
– Streaming vídeo
Sites de busca insuficientes para localizar
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Objetos educacionais
•Objetos educacionais podem ser
definidos como qualquer recurso
para apoiar a aprendizagem.
•Objetos educacionais devem
poder ser reusados
•Podem ser combinados com
outros objetos educacionais
formando unidades de um curso
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Usando e reusando objetos educacionais
A idéia básica é a de que se deve poder
acessar tanto os objetos de aprendizagem
que servem como blocos básicos, com os
quais serão construídos objetos mais
complexos, como estes objetos compostos.
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Uso de objetos educacionais
Podem ser usados em diversos contextos e
meios:
– aulas presenciais
– CBT, WBT
– Tutoriais
Composição de
unidades de
aprendizagem
sob demanda
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VIRTUALNET: integração de diversas
mídias

$
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VIRTUALNET: atividades

Novos laboratórios em construção
Sala virtual com os dispositivos de rede
Tutores virtuais para apoiar as atividades dos
estudantes
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Tutores virtuais
Personalidades sintéticas, geradas
computacionalmente no mundo
sintético podem proporcionar
realimentação intelectual e social aos
estudantes
Agentes autônomos que apoiam o
aprendizado humano através da
interação com os estudantes no
contexto de um ambiente interativo de
aprendizado

Tutores virtuais
Chat robot
– ALICE - Artificial Linguistic Internet Computer Entity
– AIML - Artificial Intelligence Markup Language
• permite invocar objetos de aprendizagem para
ilustrar explicações
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Profa Elektra
Agregação incremental de conceitos à base de
conhecimentos
– Física
– Internet
Suporte para as atividades de laboratório
virtual
Indica atividades relevantes
Indica objetos educacionais multimídia
– repositórios de objetos educacionais
– inter-relacionamentos
inter-relacionamentos entre objetos

Laboratório Virtual de Redes
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Produção de objetos de aprendizagem
•

Lotus Notes - registra interações
Jbuilder 4 Professional
Vídeos
3dChoreographer
Video Wave
Real
Adobe premiere
Macromedia
Flash
Director
Viewlet Builder
VRML

!

Organização dos objetos educacionais
Objetos educacionais são mais eficientemente
aproveitados quando organizados em uma
classificação de metadados e armazenados
em um repositório integrável a um sistema de
gerenciamento de aprendizagem (Learning
(Learning
Management System).
System).
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Um cenário integrado
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Reutilização e controle de acesso
Organização e armazenamento em
servidores diversificados
Mecanismo de busca apropriados
Controle de acesso

$
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Localizando objetos educacionais

Metadados:
Metadados: permitem sua indexação e
pesquisa

Projeto CESTA
Coletânea de Entidades de Suporte ao
uso de Tecnologia na Aprendizagem
Busca sistematizar e organizar o registro
dos objetos educacionais que vinham
sendo desenvolvidos pela equipe

!"

Padrões abertos
A adoção de padrões abertos

Rápido avanço da tecnologia leva à possível
substituição de plataformas de gerenciamento de
aprendizagem com maior rapidez do que a
desatualização e/ou obsolescência de um objeto
educacional os quais podem ser atualizados e
continuar a ser reusados em outro contexto.

Padrões abertos
A estratégia de adotar padrões abertos
também tem como objetivo alcançar
independência de plataforma onde os
objetos vão ser exibidos/executados
permitindo o uso de diferentes sistemas
operacionais e plataformas de hardware.
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Benefícios derivados
Acessibilidade:
Acessibilidade: habilidade de acessar
recursos educacionais em um local
remoto e usá-los em muitos outros locais
Interoperabilidade: habilidade de usar
componentes desenvolvidos em um local,
com algum conjunto de ferramentas ou
plataformas e em outros locais com
outras ferramentas e plataformas.

Benefícios derivados
Durabilidade: habilidade para
continuar usando recursos
educacionais quando a base
tecnológica muda, sem reprojeto
ou recodificação.
Reusabilidade: habilidade para
incorporar componentes
educacionais em múltiplas
aplicações

!"

Benefícios derivados
Outros:

– adaptabilidade
– escalabilidade
– economia
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Tamanho/granulidade
O tamanho/granulidade
tamanho/granulidade dos objetos educacionais
deve ser escolhido de modo a maximizar seu
reuso.
– Embora objetos educacionais maiores sejam
mais fáceis de administrar são menos fáceis de
recontextualizar para outros cenários de
aprendizagem diferentes daqueles para os
quais foram inicialmente previstos.
– Objetos educacionais menores podem ser mais
precisamente definidos, são mais fáceis de
recontextualizar mas demandam esforço para
organizar com vistas a facilitar sua localização.
"
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Metadados
A descrição dos atributos de catalogação dos
objetos (metadados) deve permitir sua
pesquisa e recuperação por diferentes
critérios.
Ferramentas de suporte à aprendizagem
podem interagir diretamente com o
repositório, selecionando e recuperando
objetos, combinando-os de modo a compor
unidades de suporte a aprendizagem que
atendam a necessidades individuais de cada
estudante.
#

Learning Objects Metadata
Catalogação dos recursos feita em consonância
com a proposta de padronização de metadados
para objetos educacionais
– proposto pelo IEEE Learning Technology
Standards Committee (IEEE P1484)

– comitê ISO Information Technology for
Learning,
Learning, Education,
Education, and Training.
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Repositórios de objetos educacionais
Uma especificação de metadados com atributos
para descrição dos recursos educacionais
Recursos estão sendo cadastrados
Usa um servidor de diretórios

Especificação dos metadados
A categoria geral agrupa informações gerais que
descrevem o objeto.
Identificador
Título
Idioma
Descrição
Palavras-chave
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Especificação dos metadados
A categoria ciclo de vida agrupa informações que
descrevem as características relacionadas ao
histórico e estado atual dos objetos e todos aqueles
que o têm afetado durante sua evolução.
Versão
Status
Tipo de contribuição
Entidades que contribuíram
Data

Especificação dos metadados
A categoria técnica agrupa os requisitos e
características técnicas do objeto.
Formato
Tamanho
Localização
Tipo de tecnologia
Nome da tecnologia
Duração
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Especificação dos metadados
A categoria educacional agrupa as características
educacionais e pedagógicas do objeto.
Tipo de interatividade
Recurso de aprendizagem
Nível de interatividade
Usuário final esperado
Ambiente de utilização
Faixa etária
Descrição

Especificação dos metadados
A categoria direitos agrupa os direitos de
propriedade intelectual e as condições de uso do
objeto.
Custo
Direito autoral
Condições de uso
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Servidor de diretórios
Referência sobre os objetos (metadados
(metadados))
armazenada em um diretório
Este servidor de diretórios, opera de acordo com os
padrões internacionais
– ITU X.500
– IETF LDAP (Light
(Light Directory Access Protocol)
Protocol)
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Federação de repositórios
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Diretórios para apoiar autenticação
Autenticação e controle de acesso na UFRGS
– ADSL universitário

Internet2
– projeto Shibboleth
– eduPerson

RNP
– diretórios de usuários e recursos de vídeo

OASIS - Organization for the Advancement of
Structured of Information Standards
– SAML - Security Assertion Markup Language
– SSO - Single Sign On
#
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Portabilidade e interoperabilidade
Aderência ao padrão SCORM
(Sharable Content Object Reference Model)
Model)
– empacotar conteúdo educacional e
metadados
– integração entre repositórios e sistemas de
gerenciamento (Learning
(Learning Management
Systems)
Systems)
• Plataformas comerciais
• AulaNet
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Componentes principais do SCORM
Modelo de Agregação de Conteúdo
Modelo de Conteú
Conteúdos:
dos: objetos de aprendizagem
b sicos
Metadados:
Metadados: mecanismo para descrever e
documentar os objetos, facilitando a busca e sele o
Empacotamento de Conteú
Conteúdo:
do: estrutura e
comportamento do conjunto (curso, m dulo) de
objetos de aprendizagem, facilitando a
interoperabilidade
Ambiente de Execução (Run
-Time Environment)
(Run-Time
Environment)
Execu o de conte dos e rastreamento do
progresso dos alunos
!

Um novo ambiente para EAD
Este ambiente permitirá, além das atividades
de EAD síncronas, também intensificar o
suporte para atividades assíncronas que
propiciarão aos estudantes:
• Aprendizagem sob demanda (just
(just--in-time)
in-time)
• Aulas quando e como desejado
• Aprendizagem no ambiente de trabalho
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Perguntas
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