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Por que a colaboração é importante em comunidades on-line?
Para criar uma comunidade on-line de sucesso, os alunos precisam das ferramentas necessárias
para interagir e conversar. Conversando, aprendemos uns sobre os outros, sobre nós mesmos,
sobre o assunto, sobre como conviver e tomar decisões em grupo. Embora o tempo e a
localização limitem algumas de nossas conversas, o poder de engajar grupos por meio de
diferentes tecnologias é o que cria uma comunidade. Os alunos indicam que sua satisfação com
cursos on-line está diretamente relacionada à presença do instrutor, à colaboração
e ao espírito de comunidade que eles experimentam. Em uma comunidade de aprendizado
on-line de sucesso, os alunos se apoiam e se ajudam a conquistar objetivos que talvez não
fossem possíveis individualmente. A colaboração ocorre quando os alunos interagem e
direcionam seus esforços a um objetivo comum.
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Quais ferramentas o Blackboard Learn oferece para facilitar a colaboração on-line?
O Blackboard Learn oferece quatro ferramentas de comunicação para autorreflexão, colaboração e comunicação.
As ferramentas de fórum de discussão, blogs, diários e wikis permitem que você ofereça tarefas enriquecedoras
e avalie os alunos de maneiras autênticas que permite que os alunos compartilhem e criem conhecimento.
Cada uma dessas quatro ferramentas pode atender a objetivos distintos. Você pode usar uma ou todas elas
em seu curso, e elas funcionam bem em conjunto. Selecione as ferramentas que atendam aos objetivos do
seu curso e permita que os alunos interajam de formas mais eficientes. Os alunos podem incorporar mídias
avançadas em suas postagens para atrair e informar os demais.
•

Diários: Os alunos podem expressar seus pensamentos, dúvidas e preocupações para você usando 		
diários particulares. Os diários são uma maneira útil para que os alunos façam perguntas sobre
o conteúdo, registrem suas observações e enviem rascunhos de tarefas com nota para que você forneça
orientações e feedback.

•

Discussões: Os alunos podem expressar suas ideias com os colegas e com você, obtendo feedback 		
e ajuda para refinar suas opiniões e seus planos. As discussões são uma maneira útil para que os alunos 		
postem ideias de projetos e trabalhos e peçam a opinião dos colegas, analisem um tópico e o discutam 		
em detalhes e compartilhem opiniões e ideias sobre tópicos em discussão.

•

Blogs: Os alunos podem interpretar o que aprenderam, demonstrar sua compreensão do material 		
e apresentar informações para os colegas. Blogs são uma maneira útil para que os alunos analisem 		
e adicionem informações a um tópico ao longo do curso, apresentem argumentos e provas de 			
sustentação, compartilhem recursos, pesquisem sobre um tópico com a turma e forneçam comentários 		
sobre um tema.

•

Wikis: Os alunos podem criar conteúdo para o curso em conjunto usando os wikis. Divida os alunos
em duplas ou grupos ou gere o trabalho como uma unidade da turma. Como cada membro do curso
é uma fonte confiável de informações, todos podem editar e organizar o conteúdo. Wikis são uma
maneira útil para que os alunos trabalhem juntos em experimentos laboratoriais e pesquisas,
contribuam para um glossário do curso, compartilhem recursos e informações, expandam as
informações atuais sobre um tópico, compartilhem fotos, artigos e mídias relacionadas às aulas
e expliquem suas escolhas, além de diversas outras possibilidades.

Observe que ferramentas adicionais poderão ser disponibilizadas dependendo das ferramentas utilizadas
por sua instituição, como bate-papo ao vivo e videoconferências com ferramentas como o Collaborate do
Blackboard ou o Google Hangouts.

Como começar?
Usando as ferramentas de colaboração do Blackboard, seus alunos podem interagir uns com os outros de
maneiras diferentes para fazer perguntas, compartilhar pesquisas e informações, analisar e debater tópicos
usando argumentos embasados e persuasivos, fazer projetos e trabalhos em grupo e muito mais. Saiba mais
sobre as ferramentas de aprendizado social do Blackboard em:
Inglês:
http://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Instructor/080_Collaboration
Espanhol:
http://help.blackboard.com/es-es/Learn/9.1_2014_04/Instructor/080_Collaboration
Português (Brasil):
http://help.blackboard.com/pt-br/Learn/9.1_2014_04/Instructor/080_Collaboration
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Referências:
help.blackboard.com:
(https://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Student/090_Tools/Journals)
(https://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Student/090_Tools/Wikis)
(https://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Student/090_Tools/Discussion_Board)
(https://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Student/090_Tools/Blogs)
https://help.blackboard.com/en-us/Learn/9.1_2014_04/Instructor/080_Collaboration/000_Best_Practice_
Interactive_Tools_in_Action
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