TENDÊNCIAS
APRENDIZAGEM
DIGITAL

EXPERIÊNCIA
TIN CAN API

A Experiência Tin Can API estabelece uma nova
fronteira para o rastreamento da aprendizagem.

U

ma grande quantidade de dados relacionados à aprendizagem está sendo gerada
a partir das interações com sites, softwares e ferramentas sociais. Além de mapear
as atividades em si, essa prática pode ser usada para avaliar o desempenho, nível
de habilidade e interesses pessoais, por exemplo. Temos visto a introdução de novos
padrões de rastreamento de dados que criam formas mais pragmáticas de aperfeiçoar
o desenvolvimento humano. Isso porque tiram maior proveito de uma ampla gama de
recursos e intervenções, que ajudam a determinar quais experiências educacionais são
mais adequadas e úteis, como também aquelas que são irrelevantes para quem aprende.
A apropriada captação e utilização de dados sobre experiências de aprendizagem vai
permitir um maior grau de personalização, algo que está sendo cada vez mais difundido
na esfera da Educação Digital. Isso também vai exigir maior sofisticação tecnológica em
todos os níveis do ecossistema de aprendizagem. Nessa linha, o Tin Can API é a evolução
da especificação SCORM, que teve sua última grande atualização em 2004. Esse novo
sistema tem sido considerado uma quebra de paradigma na Educação por ser capaz de
rastrear a aprendizagem que acontece em qualquer lugar, incluindo experiências formais e
presenciais, informais e sociais.
Com o Tin Can API, a aprendizagem no futuro promete ser melhor, mais interessante, fluida
e relevante. As atividades em si não são o foco. É conveniente não ficar obcecado com a
capacidade de acompanhar tudo o que as pessoas aprendem. O mais importante é determinar
quais aprendizados são necessários com base nos objetivos e estratégias do negócio.
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POTENCIAL TIN CAN

Começar a capturar e compartilhar o invisível 70%
(70/20/10): o Tin Can ajuda a captar experiências de aprendizagem
que não estão sendo percebidas nem compartilhadas.
Melhorar o ambiente de aprendizagem: com análises
avançadas sobre o que está sendo experimentado e aplicado ou não,
é possível elaborar estratégias de aprendizagem mais eficazes.
Entender o nível de qualificação das pessoas: visualizar as
experiências de aprendizagem dos indivíduos ajuda a entender o que
precisam para continuar a ser desenvolvidos.
Liberar todo o potencial do mobile: o Tin Can foi projetado
com o universo mobile em mente. Por isso, ele facilita o rastreamento
da aprendizagem via dispositivos móveis. O que inclui tanto HTML5,
como apps nativos, rodando em qualquer LMS.
Conceber experiências inteiramente novas: em vez de
serem limitadas pelo curso tradicional, plataformas e iniciativas de
desenvolvimento agora podem apresentar um mix diversificado de
experiências que, reunidas em um LRS, oferecem informações e
dados sobre fluxos de aprendizagem mais eficazes.
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EXPERIÊNCIA TIN CAN API

Tin Can e as declarações de experiência
São infinitas as possibilidades de obter declarações de experiência, isto é, registros de
atividades em ferramentas como Facebook, Google+, LMS, Slideshare, Youtube, Yammer,
bibliotecas, blogs, bookmarking e muitos mais. Todos podem enviar pequenos registros de
aprendizagem para o LRS, tais como: Assisti / fiz upload / comentei um vídeo no YouTube,
peguei emprestado um livro na biblioteca virtual da empresa, mudei o status no Facebook,
acertei 50% de um quizz online, assim por diante.
Fonte: http://tincanapi.com/

ATIVIDADES

FERRAMENTAS

Compartilhar

Ouvir

Buscar
Aprovar
Jogar
Assistir

Aprendizagem acontece em
toda parte.
As pessoas aprendem em
muitos lugares, realizando
atividades

Ler
Escrever
Refletir
Construir

Colete experiências que
importam.
O Tin Can registra atividades e
fornece dados que são:
- Quantificáveis
- Compartilháveis
- Rastreáveis
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COMO
DESENVOLVER
UM PROJETO
DE APRENDIZAGEM
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9 PASSOS
PARA UM PROJETO DE SUCESSO

Trilhas multimídia
para construção
de habilidades
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Alinhamento
com o negócio

1

3

Protagonismo
no aprender

Trilhas
Multimídia

4
Experiência de
Aprendizagem

Participação ativa
da alta gestão
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9
6

8
Gestão educacional
contínua

7

Plataforma
intuitiva e
robusta

Integração das
ações de
educação

Aprendizagem
formal + social

Ambiente vivo
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POTENCIALIZANDO O
MOBILE LEARNING

Nem toda solução de aprendizagem precisa adotar o mobile, mas há casos em que nada
substitui as facilidades de dispositivos móveis, pela sua forma simples e interação online
imediada dos pares.
Ao incluir a aprendizagem móvel em uma solução, vale começar levando em conta algumas
questões para garantir que o projeto seja um sucesso:

Conteúdo
Quais são os conteúdos de aplicação prática imediata que você
pretende trazer para o mobile?
Como eles estarão organizados para o usuário?
Como adaptá-lo para o formato mais adequado ao m-Learning (vídeo,
podcast, buzzfeed, infográfico)?

Plataforma
O LMS da sua empresa tem módulo mobile?
O módulo mobile foi projetado conforme as necessidades educacionais
da sua empresa?
Quem faz o curso no mobile tem seu histórico atualizado no LMS?

Distribuição
Onde e como o colaborador acessará o m-Learning? (Wifi, 4G, casa,
trabalho, viagem)
Deve estar disponível para quais sistemas operacionais? (iOS, Android)
Qual seu plano de comunicação para o mobile (push, SMS)?
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Na era digital, empresas aprendem online.

Empresas digitais encontram na intersecção entre tecnologia e educação as
mais poderosas ferramentas de formação, desenvolvimento de talentos e potencialização
de resultados. Elas evoluem conectadas ao mundo de hoje.

A Ciatech é referência e a maior empresa de educação corporativa digital do Brasil.
Há 20 anos, desenvolvemos experiências de aprendizagem com metodologia
educacional moderna e tecnologia de ponta, para as maiores empresas do país.

Única com atuação completa: partimos do desenho da solução à
implantação e gestão dos resultados.

Consultoria
Educacional
Definição da
estratégia
educacional

Plataforma
Educacional
LMS
APP
WEBCLASS

Desenvolvimento
de Conteúdo
Conversão para a
experiência digital

Gestão
Educacional

Acompanhamento,
tutoria e medida
de resultados

Buscamos engajamento e promovemos a rápida aplicação das habilidades,
acelerando a curva de aprendizagem dos colaboradores.

Mais de 1,7
milhão de alunos
ativos
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Metodologia
educacional
própria

Infraestrutura
robusta para
milhares
de acessos
simultâneos

Mais de
20 milhões
de cursos
concluídos

Mais de 30
parceiros
de conteúdo

Uma empresa do
maior grupo de EdTech do Brasil.
www.ciatech.com.br

HUB COMERCIAL
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1336
10º andar - Jardim Paulistano
CEP: 01451-001 - São Paulo / SP

NÚCLEO EDTECH
Alameda Barão de Limeira, 425
7º andar - Santa Cecília
CEP: 01202-001 - São Paulo / SP

contato@ciatech.com.br | +55 11 3469-1601 / 1530
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