while True: learn()

Título em português:

while True: learn()

URL:

https://luden.io/wtl/

Língua:

Alemão, Inglês, Russo, Húngaro, Coreano, Grego, Português,
Chinês, Polaco, Francês, Italiano, Espanhol, Checo, Japonês

Autor:

–

(se disponível)
Nome da instituição
ou projecto:

Luden

Data de acesso:

Março 2019

Código e-civeles

PM17

Público principal ou público-alvo para utilização do jogo/plataforma
Internacional
Europeu
Nacional
Regional
Local
Público-alvo
principal:

Pessoas interessadas no tópico “máquina de aprendizagem” e
programação.
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Objectivos do jogo/e-plataforma
(uma ou mais)

✔

Melhorar as competências digitais
Melhorar a consciência (inter) cultural
Obter competências geoespaciais/geográficas

✔

Aprender uma língua
Melhorar as funções cognitivas/treino cerebral
Consciencializar imigrantes

Sumário do jogo

Você é um especialista de máquinas de aprendizagem que cria redes neutras, mas o
seu gato é melhor do que você. Por esta razão, é necessário fazer puzzles para realizar
traduções no sistema de gato para homem (quem sabe o que poderá fazer!). Ganha
saúde e compra fatos de gato divertidos e aprende como funciona a máquina de
aprendizagem!
Factos (divertidos):
- Usado em várias escolas e universidades nos Estados Unidos, Alemanha, Reino
Unido, Russia, China e outros países
- Acidentalmente, o jogo criou alguns criadores de Youtube e Twitch em educadores
- Os criadores receberam inúmeras fotos de gatos da comunidade.
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Questões técnicas
sim

Registo necessário
Aplicação autónoma/necessita instalação

não

✔
✔

Joga-se directamente no explorador (browser). Se sim, qual?

✔

O explorador (browser) tem permissão para executar o Adobe Flash
É necessário instalar software adicional. Se sim, qual?

✔
✔

Gratuito

✔
Destaques
(aspectos relevantes do jogo, que devem ser mencionados)

Actualmente o jogo é apenas para PC, mas já foi anunciada uma versão APP para
Andoid e IOS.
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Referências
(por exemplo: links da web que providenciam orientações
para professores ou outros que utilizem o jogo)

Imagens do jogo

Erasmus+ e-Civeles Project: Digital Competences and Intercultural Values in e-Learning Environments.
Reference 2017-1-ES01-KA204-03840
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