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Resumo: o conhecimento dos professores está situado, evento-estruturado, e episódica. Tecnologia,
pedagogia e conteúdo de conhecimento (TPACK) - uma forma de profissional altamente prático
conhecimento educacional - é composta de currículo simultânea e interdependente dos professores
conteúdo, pedagogia geral, e compreensão tecnológica. Planejamento dos professores - que
expressa dos professores do conhecimento em ação em formas pragmáticas - está situado, contextualmente
baseada em atividade sensível, rotineira, e. Para ajudar com o desenvolvimento de TPACK dos professores,
Portanto, sugerimos o uso que se entende a partir de pesquisas sobre o conhecimento e dos professores
planejamento instrucional para formar uma abordagem para a integração da tecnologia à base de currículo que é
predicado na combinação de tipos de atividades de aprendizagem tecnologicamente suportados dentro e
em todo tipo de atividade taxonomias com chave-de conteúdo. Neste capítulo, descrevemos um tal TPACK
método de desenvolvimento.

Introdução: TPACK

Integração de tecnologia de sucesso está enraizado em conteúdos curriculares e de aprendizagem relacionada ao conteúdo dos alunos
processos, principalmente, e, secundariamente, no uso de tecnologias educacionais mais experiente. Ao integrar educacional
tecnologias em instrução, planejamento dos professores deve ocorrer no nexo de currículo baseado em padrões
requisitos, práticas pedagógicas eficazes e affordances e restrições dos tecnologias disponíveis.

O conhecimento especializado, altamente aplicada que suporta a integração de tecnologia baseada em conteúdo é conhecido como
"Conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo", TPCK abreviado ou TPACK (Koehler & Mishra 2008). TPACK
é a interseção do conhecimento do conteúdo curricular, pedagogias gerais dos professores e tecnologias (ver Fig. 1).
É uma extensão de (1986) conhecimento do conteúdo pedagógico conhecimento especializado de Shulman necessário para ensinar
de forma diferente em diferentes áreas de conteúdo - que revolucionou a nossa compreensão do conhecimento dos professores e sua
desenvolvimento.

Figura 1: Technological conhecimento pedagógico do conteúdo (Koehler & Mishra 2008)
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Nas mesmas maneiras que TPACK (que aparecem no centro da Fig. 1) é o conhecimento que resulta de professores '
conteúdo simultâneo e interdependente, a pedagogia geral, e compreensão da tecnologia, é composto, em parte, por
três aspectos particulares do conhecimento que são representados pelos outros três cruzamentos descritos. Estes são:
• Conhecimento pedagógico do conteúdo: Como ensinar material particular baseada em conteúdo
• Conhecimento conteúdo tecnológico: Como selecionar e usar tecnologias para comunicar conteúdo particular

conhecimento
• Conhecimento Pedagógico Tecnológico: Como usar tecnologias específicas no ensino

Cada um e todos esses tipos de conhecimento dos professores são formados por uma miríade de fatores contextuais, como
cultura, status socioeconômico e escolares estruturas organizacionais. Assim, TPACK como ele é aplicado na prática chama
de cada um dos sete aspectos interligados e interdependentes de conhecimentos dos professores, tornando-se uma complexa e altamente
situado construção educacional que não é de fácil aplicação, aprendida ou ensinada.

Ainda assim, como o conhecimento profissional, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, e com a comunidade de tecnologia educacional
está começando a explorar maneiras de ajudar os professores a construir e usar TPACK. Koehler & Mishra testei um
abordagem learning-by-design colaborativo, em que educadores trabalham com conteúdo e tecnologia especialistas para planejar
instrução, cada edifício TPACK simultaneamente, ainda de maneiras diferentes (2005; Koehler, Mishra & Yahya 2007). Niess
(2005) defende uma abordagem de modelagem baseada em conteúdo para o desenvolvimento TPACK, em que o uso de escolaridade
tecnologias apoia estratégias de ensino baseadas em conteúdo que são modelados para professores-alunos por professor
educadores. (2008) abordagens inquérito ensino de Pierson Dawson (2007) e sugerem que pode ser TPACK
desenvolvido quando as tecnologias educacionais se tornar um dos focos da pesquisa-ação reflexiva dos professores. Nossa
Estratégia de desenvolvimento TPACK (Harris 2008; Harris & Hofer 2006), descritos a seguir, baseia-se na literatura sobre
práticas de planejamento dos professores para sugerir, uma abordagem com chave-currículo baseado em atividades de instrução de planejamento que
incorpora seleção sistemático e criterioso de tecnologias e estratégias de ensino / aprendizagem.

Planejamento Instrucional

Os conhecimentos dos professores está situado, evento-estruturado, e episódica (Putnam & Borko 2000). Wilson, Shulman,
e Richert (1987) descrevê-lo em termos de conhecimento pedagógico do conteúdo, dizendo

No ensino, a base de conhecimento é o corpo de compreensão, conhecimento, habilidades e
disposições que um professor necessita para desempenhar de forma eficaz em uma determinada situação de ensino, por exemplo,
o ensino da matemática a uma classe de 10 anos de idade em uma escola do centro da cidade ou de ensino
Literatura Inglês para uma turma de alunos do ensino médio em uma escola particular de elite (p. 106).

Da mesma forma, o planejamento dos professores está situado (Clark & Dunn 1991) e contextualmente sensível (Brown, 1990). É igualmente
rotineira e baseado em atividades (Yinger 1979). Indiscutivelmente o pesquisador preeminente sobre o planejamento instrucional, Yinger
afirma que todos planejamento dos professores "poderia ser caracterizada como tomada de decisão sobre a seleção, organização,
e sequenciamento "(p. 165) das atividades rotineiras. Estudos mais recentes de planejamento dos professores (por exemplo, McCutcheon &
Milner 2002; Tubin & Edri 2004) chegaram a conclusões semelhantes, ao chamar para a investigação sobre instrucional
planejamento que incorpora o uso das tecnologias digitais.

Apesar de instrução de planejamento que é facilitada pela utilização de ferramentas e recursos digitais pode ser complexo, com
cada decisão que determina aspectos de outras decisões já tomadas ou ainda a ser determinado (como o modelo TPACK
acima ilustra), o nosso trabalho sugere que o planejamento de um evento particular de aprendizagem pode ser descrita como o resultado final de
cinco decisões instrucionais básicas:
• A escolha de metas de aprendizagem
• Tomar decisões práticas pedagógicas sobre a natureza da experiência de aprendizagem
• Seleção e sequenciamento de atividade adequado tipos de combinar para formar a experiência de aprendizagem
• A seleção de estratégias de avaliação formativa e sumativa que irá revelar o que e como os alunos estão aprendendo
• ferramentas de seleção e recursos que irão melhores alunos de ajuda para tirar proveito da experiência de aprendizagem a ser planejado

Desde que a pesquisa sobre o planejamento dos professores estabeleceu que ele seja baseado em atividade e com chave-de conteúdo (Wilson et al.
1987), o planejamento para a instrução eficaz em que as tecnologias educacionais são bem integrado deve ser semelhante
específicos do currículo e focado em atividades. Assim, a nossa abordagem para ajudar os professores a desenvolver TPACK é sugerir
que eles usam específicos do currículo, tipos de atividades de aprendizagem assistidos por tecnologias como os blocos de construção para
planejamento instrucional.
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Desenvolver TPACK Usando tipos de Actividade de Aprendizagem

Aprender tipos de atividade funcionam como ferramentas de planejamento conceituais para professores; eles compõem um metodológica
taquigrafia que pode ser usado tanto para construir e descrever planos para baseadas em padrões experiências de aprendizagem. Cada atividade
Tipo de captura o que é mais essencial sobre a estrutura de um determinado tipo de acção de aprendizagem no que se refere ao que
os alunos fazem quando exerçam esta actividade de aprendizagem relacionadas com particular (por exemplo, "grupo de discussão", "role play";
"Fieldtrip"). Os tipos de atividade são combinados para criar planos de aula, projetos e unidades. Eles também podem servir como eficiente
ferramentas de comunicação para os educadores que querem partilhar os seus planos para a aprendizagem dos alunos uns com os outros, como a ciência
o ensino da pesquisa estudo da lição no Japão mostrou (Linn, Lewis, Tsuchida, & Songer 2000). Depois de os professores são
familiarizados com um conjunto completo de tipos de atividade de aprendizagem enriquecida pela tecnologia em uma área curricular particular, eles podem
escolher efetivamente entre, combinar, e usá-los em situações de aprendizagem baseados em padrões, a construção de sua TPACK em
formas práticas ao fazê-lo.

Isso difere substancialmente da forma como os professores normalmente aprendem a integrar tecnologias educacionais em sua
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ensino. Na maioria dos casos, affordances educacionais específicos das tecnologias e as restrições são examinadas e, em seguida
objetivos baseados no currículo são escolhidos. Na abordagem tipos atividade, seleções de tecnologia educacional não são feitas
até metas de aprendizagem baseados no currículo e projetos de atividades são finalizadas. Ao selecionar as tecnologias que melhor servem
objectivos de aprendizagem e atividades último, o aprendizado tanto dos alunos e usos de tecnologia educacional maximamente adequados
assegurado, com a ênfase restante em cima do antigo. Ao concentrar-se em primeiro lugar e principalmente sobre o conteúdo e natureza
de atividades de aprendizagem dos alunos baseados no currículo, professores TPACK é desenvolvido de forma autêntica, em vez de
technocentrically (Papert, 1987), como um aspecto integrante do planejamento e implementação de instrução.

Embora os professores já utilizam tipos de atividade no jargão educacional (por exemplo, "atividades SIA"), abrangente
conjuntos de tipos de atividade de conteúdo específico que incorporam usos apropriados de toda a gama de tecnologias digitais na
cada área curricular predominante não foram publicados, ao nosso conhecimento. No presente momento, o nosso trabalho é
focada no desenvolvimento colaborativo e habilitação de tipo de atividade de aprendizagem taxonomias em seis áreas curriculares K-
12: alfabetização elementar, secundária Inglês, matemática, ciências, estudos sociais e línguas do mundo. Planos para
desenvolvimento semelhante taxonomia nas artes, educação física e educação na primeira infância também foram feitas.
A primeira área curricular a ser abordado foi os estudos sociais. A taxonomia resultante de 42 estudos sociais de aprendizagem
tipos de atividade aparece abaixo para ajudar a ilustrar a nossa estratégia de desenvolvimento de TPACK baseado em atividades com chave-de conteúdo.

Amostra Tipos de Atividade Taxonomia

Dos quarenta e dois tipos de atividade de estudos sociais que foram identificados até o momento, treze estão focados em cima
ajudando os alunos a construir seu conhecimento de conteúdo social, estudos, conceitos e processos. Vinte e nove prestação
aos alunos oportunidades para expressar sua compreensão em uma variedade de maneiras. Seis destes expressão conhecimento
tipos de atividade enfatizar a aprendizagem convergente e vinte e três desses tipos de atividade oferecer aos alunos oportunidades de
expressar sua compreensão de formas divergentes. Os três conjuntos de tipos de atividade (de construção de conhecimento, convergente
expressão do conhecimento, e expressão conhecimento divergente) são apresentados nas tabelas que se seguem, incluindo
tecnologias compatíveis que podem ser utilizados para suportar cada tipo de actividade de aprendizagem.

Como a tabela do conhecimento tipos de atividades de aprendizagem edifício abaixo (Tab. 1) mostra, os professores têm uma variedade de
aprendendo opções de atividades disponíveis para auxiliar os alunos na construção de estudos sociais de conteúdo e conhecimento do processo. Eles
são capazes de determinar o que os alunos aprenderam, revendo suas expressões de conhecimento (Tabs 2-7.) relacionadas com
as metas de aprendizagem orientada. Oportunidades para os alunos a expressarem seus conhecimentos podem ser incorporadas durante uma unidade
de estudo (como parte da avaliação formativa) ou na conclusão de uma unidade (como a avaliação sumativa).

Às vezes, educadores sociais considerarem apropriado para todos os alunos para chegar a um entendimento semelhante de um
tópico do curso. Este tipo de entendimento é expresso por se envolver em convergente conhecimento expressão aprendizagem
atividades (Tab. 2). Embora em muitos casos os professores podem querer os seus alunos para expressar entendimentos semelhantes de curso
conteúdo, em outras vezes eles vão querer incentivar os alunos a desenvolver e expressar os seus próprios entendimentos de um
determinado tópico. A escrita, conceptual, conhecimento divergente vinte e três visual, produto orientado, e participativa
expressão aprendizagem tipos de atividade (Tabs. 3 - 7) dar aos alunos oportunidades de cada ação entendimentos originais de
um tema ou conceito.
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Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Ler texto
Estudantes extrair informações de livros didáticos, histórico
documentos, dados do censo, etc .; ambos baseados-impressa e digital
formatos

Web sites, livros eletrônicos

Ver Apresentação Os alunos adquirem informações de professores, palestrantes convidados,
e seus pares; síncrona / assíncrona, oral ou multimídia

PowerPoint, Photostory, iMovie,
MovieMaker, Inspiração,
videoconferência

Ver imagens Estudantes examinar tanto estáticas e em movimento (vídeo,
animações) imagens; à base de impressão ou em formato digital

PowerPoint, Word, Photostory,
Bubbleshare, Tabblo, Flickr

Ouça o áudio
Estudantes ouvir gravações de discursos, música, rádio
transmissões, histórias orais, e palestras; digital ou não-
digital

Podcasts ("grandes discursos na história"
etc.), Audacity, Garageband, Odeo,
Evoca, podcast Pessoas

Grupo de Discussão Em pequenas e grandes grupos, os estudantes dialogar com
seus pares; síncrona / assíncrona

BlackBoard, o debate no Wikispaces,
e-boards

Viagem de Estudo Estudantes viajar para locais físicos ou virtuais;
síncrona / assíncrona

Fieldtrips Virtuais, Photostory para
desenvolver os seus próprios passeios virtuais

Simulação Os alunos se envolver em experiências em papel ou digitais
que reflectem a complexidade do mundo real

Civilização, Revolution !, Fantasia
Congresso

Debate Os alunos discutem pontos de vista opostos; formal / informal;
estruturado / desestruturado; síncrona / assíncrona

BlackBoard, o debate no Wikispaces,
e-boards

Pesquisa Os alunos a compilar, analisar e sintetizar informações usando
fontes de origem de impressão e digitais

Arquivos digitais, o Google Notebook,
Inspiração para estrutura

Realizar uma Entrevista
Face a face, por telefone, ou via e-mail aos alunos
questionar alguém sobre um tema escolhido; podem ser digitalmente
registados e partilhada

Audacity, MovieMaker, iMovie,
câmera digital

Inquiry Based-Artefato Os estudantes exploram um tópico usando artefatos físicos ou virtuaisArquivos Digitais

Inquiry Based-Data Usando dados digitais com base em impressão e disponível on-line
os estudantes buscam linhas originais do inquérito

CIA World Factbook, Thomas, censo
dados, Excel, Data Inspire

Cadeia histórico Estudantes sequenciar documentos impressos e digitais em
ordem cronológica

Bubbleshare, Photostory, Moviemaker
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Weaving histórico Estudantes juntar impressa e digital documentos paradesenvolver uma história Word, Scrapblog, Google Pages,Cena Historical Investigation (HSI)
Prisma histórico Os estudantes exploram documentos baseados em impressão e digitais para

compreender múltiplas perspectivas sobre um tema
Wikispaces, Google Pages, Inspiration
o uso de links

Tabela 1: Tipos de Conhecimento Construindo

Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Responder a perguntas
Os alunos respondem a perguntas usando questão tradicional
define ou planilhas, ou através da utilização de um eletrônico
fórum de discussão, e-mail ou chat

Inspiração, Word, quadro negro, e-
boards

Criar uma Timeline Estudantes sequenciar eventos em um impresso ou eletrônico
linha do tempo ou através de uma página Web ou apresentação multimédia

Timeliner, Photostory, Word,
Bubbleshare

Criar um Mapa Estudantes rotular mapas existente ou produzir sua própria; Print-
materiais à base ou digitalmente

PowerPoint, Google Earth

Gráficos completos / MesasEstudantes preencher gráficos e tabelas criadas pelo professor ou criar
conta própria em formas tradicionais ou utilizando ferramentas digitais

Word, Inspiração, PowerPoint

Conclua uma atividade de revisão
Os alunos se envolver em alguma forma de pergunta e resposta a
revisar o conteúdo; para o formato de jogo-show usando baseado em papel
ferramentas de apresentação multimídia

Sistemas ERP, Jeopardy (ou outro
jogos) em PowerPoint, ferramentas de pesquisa
como SurveyMonkey

Faça um teste
Os alunos demonstram seus conhecimentos através de papel-
baseado, formato tradicional para e teve gerado por computador
avaliações

Formas Scantron

Tabela 2: Conhecimento Convergente Tipos Expression Atividade

Page 5 Harris, J., & Hofer, M. (2009). Instrucionais tipos de atividade de planejamento como veículos para baseada em currículo
Desenvolvimento TPACK. No CD Maddux, (Ed.). A pesquisa destaca em tecnologia e professor

educação de 2009 (pp. 99-108). Chesapeake, VA: Sociedade para a Tecnologia da Informação em
Formação de Professores (SITE).

Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Escrever um ensaio
Estudantes compor uma resposta por escrito estruturado para um
solicitar; papel e lápis ou palavra processado; baseado em texto ou
multimídia

Word, Inspiração, Wikispaces (para
contribuições de pista de múltipla
autores)

Faça um Relatório Estudantes autor de um relatório sobre um tema em tradicional ou mais
formato criativo usando elementos de texto ou multimídia

Word, PowerPoint, Excel, Google
Páginas

Gerar um histórico
Narrativa

Usando documentos históricos e fonte secundária
informações, os alunos desenvolvem a sua própria história do passado

Word, Wikispaces ou Google Docs (para
contribuições de pista de múltipla
autor), blogs

Craft um Poema Os alunos criam poesia, papel e lápis ou palavra
processados; baseado em texto ou multimídia

Photostory, Moviemaker, iMovie,
PowerPoint, VoiceThread

Criar um Diário Os alunos escrevem a partir de uma perspectiva em primeira mão sobre en evento
com o passado; lápis e papel ou em formato digital

Blogs, Word, Google Docs, Google
Páginas

Tabela 3: Escrito Conhecimento Divergente Tipos Expression Atividade

Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Criar um mapa ilustrado Os alunos usam imagens, símbolos gráficos para destacar chave
recursos na criação de um mapa ilustrado

Google Earth, PowerPoint

Criar uma Imagem / MuralOs alunos criam uma imagem física ou virtual ou muralPinte, Photoshop

Desenhe um dos desenhos animadosOs alunos criam um desenho ou uma caricatura com um papel e
lápis ou em formato digital

Comic Creator, vídeo DFILM, digitais
câmeras

Tabela 4: Conhecimento Divergente Tipos Expression atividade visual

Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Desenvolver um Web Knowledge
Usando professor ou de mantas de estudantes criado, os alunos organizam
informações de forma visual / espacial; escrita ou digital
formato

Inspiração, PowerPoint, Word,
Imagination Cubed

Gerar Questions Os alunos desenvolvem questões relacionadas ao curso
materiais / conceitos

Word, Wikispaces ou Google Docs (para
contribuições de pista de múltipla
autores)

Desenvolver uma metáforaEstudantes conceber uma representação metafórica de um curso
topic / idéia

Wikispaces (para rastrear contribuições),
Inspiração

Tabela 5: Conceptual Conhecimento Divergente Tipos Expression Atividade

Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Produzir um Artefato Os alunos criam um 3D ou artefato virtual Ferramentas de imagem

Construir um modelo Os alunos desenvolvem um modelo mental escrita ou digital de um
conceito curso / processo

Inspiração, PowerPoint, InspireData

Projetar um Exhibit Estudantes sintetizar elementos-chave de uma mensagem em um físico
ou exposição virtual

Wikispaces, PowerPoint, Scrapblog,
Bubbleshare

Criar um jornal / Notícias
Revista

Estudantes sintetizar informações sobre o curso, sob a forma de um
periódica; à base impressa ou eletrônica

Word, Letterpop, Scrapblog

Criar um Jogo Os alunos a desenvolver um jogo, em papel ou em formato digital, para ajudar
os alunos aprendem o conteúdo

Word, puzzlemaker, ferramentas de criação de imagens,
Software de design Web
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Criar um Filme Usando uma combinação de imagens fixas, vídeo de movimento,
música e narração alunos produzir seus próprios filmes

Photostory, Moviemaker, iMovie

Tabela 6: orientada para os produtos de conhecimento divergente Tipos Expression Atividade
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Tipo de Atividade Breve Descrição Possíveis Technologies

Fazer uma ApresentaçãoEstudantes compartilhar seu entendimento com os outros; oral ou
abordagem multimídia; síncrona ou assíncrona

PowerPoint, Photostory, Moviemaker,
iMovie, Audacity

Envolver-se em papel histórico
Jogar

Estudantes personificar uma figura histórica; viver, vídeo
gravado, ou gravado

Moviemaker, iMovie, Audacity, digitais
câmera

Fazer uma performance Os alunos desenvolvem uma performance ao vivo ou gravada (oral,
música, teatro, etc.)

Photostory, Moviemaker, iMovie,
Audácia

Envolver-se em Ação CívicoOs alunos escrevem os representantes do governo ou se envolver em
alguma outra forma de ação cívica

Web, e-mail, videoconferência

Tabela 7: Participativos Conhecimento Divergente Tipos Expression Atividade

Combinando Tipos de Atividade

Tão útil como o fornecimento de taxonomias de atividades de aprendizagem pode ser, o verdadeiro poder de utilizar os tipos de atividade
na concepção de experiências de aprendizagem para os alunos é realizado quando combinando atividades individuais em mais complexo
aulas, projetos e unidades. A amplitude de um plano para a aprendizagem integrada na tecnologia dos estudantes se reflete na
número de tipos de atividade que engloba. Embora os tipos de atividade pode ser usado sozinho, mais tipos incluídos em uma única
planejar tipicamente ajudar os alunos a lidar com mais padrões curriculares simultaneamente e de forma mais variada e envolvente
maneiras do que quando menos tipos de atividade são combinados. Os parâmetros das diferentes combinações de tipo-actividade que
refletir a complexidade, quantidade de estrutura, e tipos de aprendizagem planejado-são o que ajudar os professores a escolher entre
eles.
• Combinando 1-2 tipos de atividade geralmente produz uma classe, altamente estruturado, e facilmente repetível eficiente em termos de tempo

experiência, composta principalmente de atividades de aprendizagem convergentes. Completa-se muitas vezes em apenas um ou dois da classe
períodos.

• Combinando 2-3 tipos de atividade produz uma classe eficiente em termos de tempo, ainda mais a atividade de aprendizagem duração que é mais
estruturada com flexibilidade, e é composta muitas vezes de atividades de aprendizagem mais divergentes.

• Combinando 3-5 tipos de atividade produz um meio-termo, um pouco estruturado, tanto convergentes e divergentes
exploração de conteúdo e processo baseado em currículo.

• Combinando 5-8 tipos de atividade forma uma experiência de aprendizagem de comprimento variável que é um pouco estruturada, ainda
exploração flexível, e, geralmente, na maior parte divergente do conteúdo e do processo.

• Combinando 6-10 tipos de atividade cria uma experiência de aprendizagem de bastante flexível duração, estrutura e conteúdo
e objectivos do processo. É a maior e mais complexa dessas combinações, e, portanto, seria planejado
com pouca frequência para uso em muitas salas de aula.

Deve notar-se aqui que, na prática, a natureza dos planos de instrução que são estruturadas por tipo de actividade
combinações de diferentes tamanhos são tipicamente mais distinguidos pelas necessidades de aprendizagem e preferências do
alunos que eles foram projetados para servir do que o número de tipos de atividade usados. Nós fornecemos as informações acima apenas
para ajudar os nossos leitores a entender melhor este aspecto da abordagem tipos de atividade para o planejamento de ensino.

Exemplo Unit

O que faz um plano instrucional identificados por seus tipos de atividades que compõem parece? Um exemplo criado
e utilizada por professores locais com quem temos colaborado podem ilustrar um resultado final do planejamento de tipos de atividade
processo. No projecto de voz Guerra Civil parede (Bray, Russell & Hofer, 2006) professores Julie Bray e Darlene Russell
impugnou a sua sexta estudantes de história grau para desenvolver curtas-metragens documentais sobre uma pessoa ou evento chave
a Guerra Civil norte-americana. O objetivo do projeto foi o de envolver os alunos mais profundamente em seu estudo sobre a Guerra Civil,
permitindo-lhes não só para aprender o conteúdo factual chave, mas também para compreender as múltiplas perspectivas de diferente
pessoas que viveram a guerra. Os professores concordaram que ter os alunos a desenvolver uma história sobre o seu escolhido
pessoa em forma de narrativa (em vez de usar um formato de relatório padrão) pode ser mais atraente para os alunos,
incentivando-os a ir além da criação de uma "entrada da enciclopédia eletrônica." Para este fim, durante toda a investigação e
escrevendo fases, os professores continuamente enfatizado encontrar o "momento decisivo" para os personagens escolhidos,
desafiando os alunos a trabalhar a partir desse foco.
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Os professores dividiu o projeto em três fases: pesquisa, redação e produção. Durante a pesquisa
fase, os alunos tiveram acesso a uma gama de materiais de impressão, bem como sites selecionados que o professor tinha
marcada antes de começar o trabalho de projecto. Os alunos coletadas imagens apropriadas para os seus documentários
tanto por digitalizar imagens de livros e via imagem Buscas online. Eles usaram uma cartões de formato e de índice padrão
para capturar as suas notas de pesquisa.

Durante a fase de escrita, os alunos criaram seções do script (por exemplo, a abertura, o momento de definição,
etc.) um de cada vez em seus notebooks. Os estudantes tomaram seus notebooks em casa e recebeu feedback para cada
seção de seus pais. Durante cada período de aula dedicada ao projeto de trabalho, os professores circulou e forneceu
feedback sobre a escrita dos alunos. No final desta fase, cada aluno tinha desenvolvido um script completo para um filme.

Durante a fase de produção, os alunos emparelhado seus scripts com imagens de desenvolver uma base de papel-
storyboard para seus filmes. Nesse processo, eles também identificou qualquer música, efeitos sonoros, títulos e transições elas
queria incorporar em seus filmes. Uma vez completo, eles usaram os storyboards como o projeto para desenvolver a sua
documentários que utilizam software Moviemaker da Microsoft. Eles usaram os scripts para gravar sua narração e dispostas
as imagens e outros elementos em um filme completo Ken Burns-estilo. Eles, então, "blindado" todos os filmes em sala de aula para
preparar para seu exame sobre a Guerra Civil.

Os professores da combinação de oito tipos de atividades diferentes para formar este projeto, incluindo a leitura do texto, visualizar
imagens, pesquisando, respondendo a perguntas, tecelagem histórico, criando um diário, engajar-se em jogo do papel histórico, e
a criação de um filme. A combinação e sequenciação desses tipos de atividade move o projeto além de uma pesquisa típica
relatar ao incorporar tecelagem histórico e dramatização para desenvolver um documentário. Ambos digital e não digital
foram utilizadas ferramentas e recursos, com base nos aspectos práticos do acesso equitativo dos alunos, tanto durante as aulas e em
casa. Embora muitas dessas atividades foram avaliadas formativamente (por exemplo, investigação; responder a perguntas), a final
documentários fornecer avaliações ricos, sumativa da natureza ea profundidade da aprendizagem dos alunos.

Conclusão

O planejamento para a aprendizagem baseada em currículo dos alunos que integra apropriado e pedagogicamente poderoso
utilização de toda a gama de tecnologias educacionais é um desafio. Consideravelmente detalhada e planejamento deliberado
decisões precisam ser feitas, com base em múltiplos pontos de decisão, e escolheu sabiamente dentre uma gama completa de
possíveis atividades educacionais que incorporam tecnologias de maneiras poderosas.

Baseado no currículo Infelizmente, muitos professores que desejam incorporar tecnologias educacionais em
aprendizagem e ensino começam com a seleção das ferramentas digitais e recursos que serão utilizados. Quando a instrução é
planejada desta forma, torna-se o que Seymour Papert (1987) chama de "tecnocêntrico" - focalizou as tecnologias
sendo usado, mais do que os alunos que estão tentando usá-los para aprender. Experiências de aprendizagem tecnocêntrico raramente
ajudar os alunos a cumprir as normas de conteúdo baseados no currículo, porque essas normas não servir como um primário
foco de planejamento. Decisões pedagógicas de acompanhamento (incluindo o projeto da experiência de aprendizagem), muitas vezes se concentram
mais em cima a utilização das tecnologias seleccionadas do que o que é mais adequado para um determinado grupo de estudantes num
determinado contexto educacional.

Alternativamente, se as metas de aprendizagem têm sido bem selecionado, se as decisões pedagógicas foram feitas de acordo
às realidades de ensino e contextuais dos alunos, e se os tipos de atividades e estratégias de avaliação foram selecionadas
para lidar com esses objetivos e realidades, em seguida, opções de ferramentas instructionally adequadas e os recursos para uso no
experiência de aprendizagem sendo planejada são mais óbvia e simples. Isto é verdade, enquanto fazendo o professor
o planejamento está familiarizado com affordances instrucionais e restrições dos instrumentos disponíveis, o que é um aspecto de
conhecimento pedagógico tecnológica.

Como esperamos tornou-se aparente, os tipos de atividade abordagem ao planeamento de instrução e preparação é
focada diretamente em cima baseadas em padrões, processos dos alunos relacionadas com o currículo de aprendizagem e resultados, em vez de
sobre as tecnologias que podem ajudar na sua criação. A abordagem é projetado para ajudar os professores a planejar eficaz,
experiências de aprendizagem eficientes e atraentes para seus alunos. O processo baseia-se numa série de deliberada,
balanceada e bem informado escolhas pedagógicas, as quais, quando tomados em conjunto, podem resultar em uma instructionally
plano eficaz para a aprendizagem dos alunos, que incorpora ferramentas e recursos digitais e não-digitais de forma apropriada.

Estratégias de planejamento instrucional baseado em atividades não são novas. Alinhar as atividades de aprendizagem com compatíveis
tecnologias educacionais e desenvolvimento, taxonomias-introduzidos currículo abrangente de tipos de atividade que
incorporar conteúdo, pedagogia e conhecimento de tecnologia, juntamente com todos os seus cruzamentos, é o único
contribuição deste método de desenvolvimento TPACK. Como os padrões de processos de planejamento de ensino dos professores,
a partir do qual este método foi derivado e com o qual ele foi projetado para ajudar, esta abordagem para o desenvolvimento TPACK é
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um processo de pensamento essencialmente pragmática. Por quê? Como filósofos pragmatistas têm afirmado, a função principal
de pensamento é o de orientar a ação.
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