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Neste projeto, cada parceiro será 

responsável por realizar um programa de 

formação nas suas instituições nacionais. 

Depois, com base numa metodologia de 

avaliação comum, o resultado será aferido e 

relatórios detalhados serão divulgados e 

aplicados a cada instituição local, segundo 

uma abordagem de  “Ensino baseado em 

evidências”.  

Além disso, serão também organizados 

seminários nacionais  com o intuito de gerar 

interesse pelos desafios educativos do 

projeto, e incentivar professores e 

formadores de centros de formação 

profissional e de escolas profissionais a  

divulgarem os conteúdos e materiais 

produzidos por este projeto. 

 

Piareersarfiit 

www.piareersarfik.gl 
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www.fss.is 
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www.espe.pt 
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Descrição geral 

ANLA – A New Learning Arena é um 

projeto direcionado para o 

desenvolvimento e melhoria do sistema 

educativo, conduzido por Piareersarfiit, 

Gronelândia, durante um período de 2 

anos (2016-2018).  

Deste projeto fazem parte parceiros de 

Espanha, Itália, Islândia, Dinamarca e 

Portugal. 

Principais contributos do 

projeto: 

 Criar um ensino e formação livres e inovadores, 

integrados na era digital; 

 Melhorar, alargar e desenvolver as competências 

dos educadores; 

 Tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

eficiente e identificar a melhor abordagem para a 

formação; 

 Tornar a educação mais prática, acessível a 

todos, com vantagens tecnológicas e recursos 

educativos gratuitos; 

 Introduzir conceitos e métodos de ensino-

aprendizagem inovadores e digitais; 

 Aumentar a consciencialização dos educadores 

para a partilha, troca e apoio de boas práticas e 

para a manutenção das redes de trabalho 

profissionais através das ferramentas de internet 

(website do projeto, cartazes , postais); 

 Disponibilizar um website com os resultados de 

cada parceiro e relatórios para partilha e 

intercâmbio durante o projeto; 

 Divulgar os conceitos e os materiais produzidos 

pelo projeto. 

Objetivos principais: 

 Recolher experiências nacionais sobre 

educação para adultos e jovens, no âmbito da 

aprendizagem autónoma e colaborativa nos 5 

países participantes para partilhá-las em três 

encontros consecutivos de parceria, com o 

propósito de obter uma visão geral sobre esta 

matéria; 

 Identificar as características comuns e as 

diferenças, de forma que o conhecimento 

possa ser traduzido em conceitos mais gerais 

que os parceiros elaboram e avaliam; 

 Transferir o conhecimento adquirido para o 

processo de ensino-aprendizagem nas aulas 

dos participantes e dentro da área de atividade 

dos parceiros;  

 Analisar os resultados das experiências 

individuais; 

 Descrever e demonstrar aplicações dos 

principais elementos pedagógicos através de 

eventos multiplicadores nacionais;  

 Divulgar os resultados do projeto. 


