Caso de Estudo:

Fundación Evolución
Entrevista com Marta Libedinsky, Diretor Acadêmico

“Descobrimos a necessidade de oferecer as mesmas
capacitações on-line que já se forneciam nas oficinas locais,
para educadores de toda a região”.
Marta Libedinsky, Diretor Acadêmico

Qual foi a necessidade que os levou a
utilizar a Wormhole?
Como a Fundación Evolución tem voluntários distribuídos em muitas províncias
do interior da Argentina e outros países da
América Latina, descobrimos a necessidade
de oferecer as mesmas capacitações on-line
que já se forneciam nas oficinas locais, para
educadores de toda a região.
Algumas das atividades a serem expandidas
são capacitações para professores e tutores,
projetos interescolares colaborativos a nível
nacional e internacional, ciclos de webconferências e reuniões com representantes
provinciais da Fundação.

Como solucionaram a necessidade?
Decidimos incorporar as capacitações on-line
com o Wormhole Classroom. Agora podemos transmitir a mesma capacitação para
professores e voluntários que se encontram
em qualquer lugar do país ou da região, já
que podemos interagir com os participantes
através do chat ou ainda ativar áudios e vídeos
para compartilhar experiências entre todos
os representantes provinciais da Fundação.

Cliente: Fundación Evolución
Produto: Wormhole Classroom
Setor: Fundações educativas
Quantidade de voluntários em todo o país: 40
Províncias nas que está presente: 18
Website: www.fundacionevolucion.org.ar

Quais são os benefícios que sua
organização recebeu com o uso dos
produtos da Wormhole?
Realizar nossas capacitações para professores com o Wormhole Classroom foi muito
favorável, especialmente por nossa visão
baseada em promover a aprendizagem e
a utilização das TIC no ensino. Com essas
aulas, os educadores conheceram uma nova
tecnologia de simples uso e todos ficaram
muito contentes com a experiência.
Por outro lado, é muito importante que todos os representantes provinciais mantenham contato com seus colegas de outras jurisdições para compartilhar experiências, que
apesar de serem diferentes, se repetem ao
longo e ao largo do país.
Além do mais, graças ao uso da plataforma,
temos acrescentado a visibilidade de nossa or-

ganização, já que muitos educadores de toda
a América Latina participam ativamente de
nossas propostas de treinamento gratuitas.

de TIC.

A Fundação projeta e põe em prática
iniciativas de alcance nacional, regional e
internacional em:
Treinamento e acompanhamento de
educadores e instituições interessados
na integração das TIC em entornos
educativos formais e não formais;
Geração de comunidades virtuais de
aprendizagem e colaboração;
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Treinamento de mulheres e homens jovens
com o fim de desenvolver capacidades
tecnológicas para aprender e trabalhar;
Produção, adaptação e localização de
conteúdos educativos;
Investigação sobre os aspectos da
aprendizagem e o ensino com TIC e os
contextos nos quais são desenvolvidos;
Assessoramento para organismos e
governos na implementação e avaliação
das iniciativas pedagógicas de integração

Acerca da Wormhole
Criadora da primeira plataforma do Live
Learning. A forma mais simples para oferecer
aulas e treinamentos on-line.
Milhares de empresas, instituições educativas
e organizações sem fins lucrativos escolhem
a Wormhole diariamente para realizar suas
capacitações, aulas e treinamentos pela
Internet, sem perder a qualidade de uma
capacitação

+54 11 5254 0115

Acerca de Fundación Evolución
A Fundación Evolución é uma organização
argentina sem fins lucrativos que desde
1989 promove a integração pedagógica das
Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) em entornos educativos.
A fundação visa melhorar a qualidade do
ensino e aprendizagem através do uso
refletivo e inovador das TIC, com o fim
de promover o desenvolvimento integral
das pessoas.
Sua missão é se consolidar como uma
organização com presencia em todo o país,
proativa na geração de oportunidades
de aprendizagem colaborativa, contínua
e de qualidade para todos, através de
tecnologias educativas de vanguarda.

info@wormholeit.com

www.wormholeit.com

