Nossa visão

Digitrainer para Educação
Qual é o futuro para os nossos alunos?
As próximas mudanças no mundo de trabalho são só imagináveis.
Mesmo agora, há tantos postos de trabalho e profissões sobre que
não temos conhecimento, mas como será no futuro? Como serão as
profissões? Que tipos de habilidades serão necessárias? Como se
poderia educar e treinar os alunos? Vão ser suficientes as habilidades
de leitura, de escrita, de matemática e de alguns outros sujeitos? Nós
temos que desenvolver as habilidades de programação e criação de
novas empresas? Ou como devemos educar a próxima geração? Não
obstante, avançando para economias de plataforma mais digital faz
parte da vida educacional e profissional de hoje. Isso é um desafio
para a nossa educação.

Algo que sabemos com certeza é que os alunos terão que ter mais e
mais habilidades para que possam superar num mundo de mudanças.
Além disso, eles precisam ter responsabilidade, como podemos ver mais
do que nunca, para os seus estudos e trabalho. Eles precisam ter
habilidades para a procura de novas oportunidades nos mercados de
trabalho. Eles precisam ser criativo e ativo. Mas ao mesmo tempo, a
cooperação nos estudos e na vida futura de trabalho será mais
importante do que nunca. Essas habilidades podem ser aprendidas
também.



Resultados







ESTUDANTES
aprendem a definir as metas e ter responsabilidade pelo seu
trabalho - melhores resultados escolares
são mais ativos e mais cooperativos
desenvolvem a sua autoestima
tornam-se mais motivado
orientam mais para a vida profissional e para os estudos futuros
tomam medidas no desenvolvimento de novas ideias concretas
de negócio

É tudo sobre o desenvolvimento de mentalidade empresarial.
Esta é a chave para o sucesso pessoal, escolar e da sociedade!





Nossa solução





Digitrainer para Educação desenvolve a mentalidade empreendedora
dos alunos. A ferramenta digital é um treinador pessoal para os alunos.
Isso é um material pedagógico e de atividades virtuais para professores
e escolas.
Digitrainer para Educação fortalece as realizações dos alunos na escola
e na vida pessoal. Além disso, orienta os estudantes em direção à vida
de trabalho e para desenvolver novos negócios. A solução digital
aumenta a interação na sociedade da escola.






PROFESSORES E DIRETORES
realizam pedagogia concreta sobre a educação de
empreendedorismo
desenvolvem habilidades dos alunos na aprendizagem
obtem melhores resultados de aprendizagem através da
utilização desta solução
usam nova pedagogia e soluções digitais
motivam os alunos para os seus estudos e orientação para a
vida profissional
realizam uma aprendizagem que é motivadora e divertida!
ESCOLA
está a reforçar a cultura de aprendizagem empreendedora,
inovadora e motivadora para o aluno
novas soluções digitais são utilizados de maneira significativa
aumentando o desenvolvimento pessoal e acadêmico do aluno
obtem um perfil de líder no uso da mais recente pedagogia
digital
é um pioneiro entre as instituições de ensino focando no
desenvolvimento da pedagogia baseada em investigação

Como funciona?
PARA UM ESTUDANTE
 Registro
 Os alunos recebem uma ligação para autoavaliação
 Respondendo a um questionário de escola e de autoavaliação
 Retroalimentação pessoal imediato
 Recomendações pessoais para ações futuras
 Concretas e diferentes tarefas voluntárias para as próximas
semanas
 Prêmios
PARA PROFESSORES, DIRETORES E OUTROS
FUNCIONARIOS DA ESCOLA
 Registro
 Recibo de uma imagem sobre as autoavaliações e sobre os
processos em ação de escolas e dos alunos
 Possibilidades para definir tarefas para ativar grupos e
comunidade escolar
 FOLHETO DE IDEIAS para usar - ideias pedagógicas concretas
sobre como usar o Digitrainer em ambientes de classe e durante
aconselhamento para alunos

Nossa perícia
A Finlândia é um país conhecido pela excelente perícia de
desenvolvimento da educação. O Digitrainer para Educação é
desenvolvido em cooperação com várias universidades e grupos de
pesquisa finlandesas.
Além disso, o nosso atual projeto finlandês Digitreenari,
www.digitreenari.fi ativa a participação de alunos e professores em
Digitrainer. Eles dão retroalimentação e idéias para o nosso
desenvolvimento. E vemos, eles são os melhores consultores deste
projeto porque eles vêm da verdadeira vida escolar.
Como um todo, Digitrainer para Educação presenta a idéia mais
recente da educação e do desenvolvimento da pegagogia em que
vários participantes agem e dão a sua perícia para a produção. Isso
garante o desenvolvimento significativo da

Not a Bad Idea
oferece
soluções digitais
para fortalecer a aprendizagem!

Digitrainer para Educação
Treinador pessoal do aluno para ter sucesso
nos estudos e na vida futura!

Gostaria de que essa solução seja
utilizada na sua escola ou na sua
comunidade?
Contato:
Jaana Seikkula-Leino
Diretor executivo e fundador de Not a Bad Idea
+358 50 5305902
jaana.seikkula-leino@notabadidea.fi
www.notabadidea.fi
(D.Ed. Jaana Seikkula-Leino trabalha também como professora adjunto
de educação para o empreendedorismo na Universidade de Turku, na
escola de formação de professores. Ela também trabalhou como uma
especialista e consultora para a Comissão Europeia, às Nações
Unidas, ao Conselho Nórdico de Ministros etc. Ela tem mais de 100
publicações na área da educação para o empreendedorismo. Ela
também tem conhecimento da formação de professores, currículo,
reforma curricular, o ensino primário, estratégias e cultura e educação
de reformas epresariais.)

