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O modelo ADDIE de design instrucional é provavelmente a abordagem mais conhecida

para criar soluções de aprendizado. ADDIE significa Análise, Design, Desenvolvimento,

Implementação e Avaliação. Mas ADDIE não é a única opção para apoiar o

desenvolvimento das ações de formação digitais. Uma alternativa popular ao ADDIE é o

SAM, que significa Modelo de Aproximação Sucessiva.

 

Criado pela  Allen Interactions  , o SAM oferece uma abordagem de design instrucional

que consiste em pequenas etapas repetidas, ou iterações, destinadas a abordar alguns

dos pontos problemáticos mais comuns do design instrucional, como cumprir

cronogramas, permanecer dentro do orçamento e colaborar com especialistas no

assunto ( PME).

 

Então, o que é SAM? E como é diferente do ADDIE? Um é melhor que o outro? Vamos nos

aprofundar e descobrir algumas respostas para essas perguntas.
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Qual é a diferença entre
ADDIE e SAM?
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ADDIE

O ADDIE fornece aos designers instrucionais um roteiro para a criação de treinamento. É

uma abordagem sistemática - mais ou menos como uma linha de produção, com cada

etapa dependente da conclusão bem-sucedida da etapa anterior.

 

Para emprestar alguma terminologia aos gerentes de projeto, o ADDIE é uma

"abordagem em cascata ". E, em um método tradicional em cascata, a análise, o design, o

desenvolvimento e a avaliação são tratados como etapas ordenadas no processo maior

de desenvolvimento de produtos. Montei uma imagem rápida usando o acrônimo ADDIE

para tentar ilustrar o conceito de cachoeira um pouco mais claramente…
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Embora um modelo em cascata, como o ADDIE, seja preferido em muitas organizações,

algumas pessoas dizem que essa abordagem seqüencial contribui para muitos dos

desafios enfrentados pelos designers instrucionais, incluindo:

 

>> Ciclos de desenvolvimento prolongados  : seu projeto chegou a um ponto

estremecedor na fase de desenvolvimento?  Não é incomum que novos requisitos de

treinamento ou tecnologia surjam na fase de desenvolvimento do projeto, reduzindo sua

produtividade com o retrabalho.

 

>> Desafios da comunicação com as PME e as partes interessada: independentemente

de quão detalhadamente estruturamos nossos projetos ou explicamos como eles

funcionarão, as PMEs e as partes interessadas ficam tentando imaginar como será o

produto final (por exemplo, um curso de e-learning) e como será vai se comportar. Eles

não entendem completamente essas coisas até verem uma versão 
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totalmente funcional, o que geralmente acontece mais perto do final do processo de

desenvolvimento, quando você está sem tempo e dinheiro.  Isso significa que muitas de

suas conversas com PMEs e partes interessadas podem acabar se transformando em

discussões difíceis sobre compromissos.

 

>> Sem tempo para testes:  quando os projetos ficam sem tempo ou dinheiro, qual é a

fase do processo em que tendemos a economizar?  Na minha experiência, está

testando.  A alteração dessa etapa pode nos poupar algum tempo, mas com

desvantagens arriscadas, como um produto de treinamento que não funciona - ou

funciona de maneira eficaz - para solucionar uma lacuna crítica de desempenho.
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SAM

Diferentemente das cinco grandes etapas seqüenciais do ADDIE, o Modelo de

Aproximação Sucessiva (SAM) é um processo mais cíclico que pode ser escalado do

básico (SAM1) ao estendido (SAM2), para atender às suas necessidades.

 

SAM1 é o processo básico do SAM. Pode ser um bom ajuste para projetos menores que

não exigem muita tecnologia complicada (por exemplo, vídeo ou programação

personalizada) ou para equipes menores. Esse sabor do SAM é um modelo cíclico com

três iterações nas etapas familiares de design instrucional de avaliação / análise, design

e desenvolvimento.
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Usando essa abordagem básica e iterativa, as idéias e suposições de todos podem ser

discutidas, prototipadas e testadas desde o início, aproximando-o mais rapidamente de

um produto utilizável.

 

E se o seu projeto for mais complexo? 

 

É aí que o SAM2 entra em cena.SAM2, é uma visão ampliada do SAM1. Consiste em oito

etapas iterativas de design instrucional espalhadas por três fases do projeto:

Preparação, Design Iterativo e Desenvolvimento Iterativo. Para uma rápida visualização

do processo SAM2: 
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Além das etapas incrementais nas fases do projeto, provavelmente o recurso mais

notável do modelo SAM2 é a fase de preparação que consiste em duas etapas: coleta de

informações e realização de uma reunião de brainstorming e prototipagem conhecida

como " Início mais experiente ".

 

Para os dois modelos de SAM, a ênfase está no uso de uma abordagem iterativa para

criar o produto final desde o início - enquanto analisa e refina continuamente seu

trabalho à medida que ele é produzido.

 

Enquanto o ADDIE é normalmente aplicado seguindo uma metodologia linear em

cascata, o SAM é considerado uma "  abordagem ágil  ".  Os defensores do uso de uma

abordagem ágil para criar e-learning afirmam que modelos a seguir, como o SAM, podem

ajudar a aliviar muitos dos desafios que discutimos acima - principalmente a falta de

visibilidade da equipe do projeto no processo de design instrucional e um potencial de

desenvolvimento prolongado prazos.
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Qual é melhor
ADDIE e SAM?
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Quando se trata de avaliar qual modelo de design é mais adequado para você e sua

equipe, tudo se resume ao que você está tentando alcançar e ao suporte do seu

ambiente de trabalho. Muitos designers instrucionais com quem converso trabalham em

organizações que adotaram a agilidade na teoria, mas não tanto na prática. Tentar

aplicar uma abordagem ágil como o SAM, ou mesmo incorporar práticas de

desenvolvimento mais iterativas à mistura, pode ser difícil quando o seu ambiente não

incentiva feedback rápido ou processos flexíveis. Nesses casos, o modelo em cascata do

ADDIE pode ser uma escolha melhor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é apenas uma introdução muito rápida ao SAM - uma alternativa moderna ao seu

velho amigo ADDIE. Qualquer que seja o modelo de design que você siga (e existem mais

do que apenas ADDIE ou SAM), avaliar suas opções para práticas de desenvolvimento

mais ponderadas e responsivas pode ser uma ótima maneira de criar colaboração e

untar as rodas para obter lançamentos de treinamento mais suaves.
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