
 

 

NOTÍCIAS E ATUALIZAÇÕES DO
ÚLTIMO MÊS:

2ª  Reunião
Transnac iona l  do
Pro jeto  iHea l  no

Chipre

O Currículo iHeal e seus Módulos online seguem os princípios da
aprendizagem em adultos. Alguns dos princípios orientadores
incluem:
 

Uso de abordagens de aprendizagem baseadas em
questionamento e resolução de problemas
Utilização de múltiplos métodos de aprendizagem
Contextualização da aprendizagem às necessidades das
organizações nos diferentes contextos de trabalho, incluindo
nacional e setorial
Oferecer oportunidades de aprendizagem autênticas
Apresentar o conteúdo de aprendizagem em pequenos blocos
modulares, oferecendo aprendizagem imediata
Promover a auto-reflexão, também com recurso a sessões de
tutoria e reflexões diárias (estilo diário)
Preparação de atividades de aprendizagem a serem realizadas
de formasíncrona ou assíncrona
Recurso a casos de estudo
Mecanismo de suporte e comunicação entre pares

Projeto iHeal 
2ª NEWSLETTER

IO2 Currículo, Storyboards e
Conteúdo iHeal

FORMAÇÃO PARA IDOSOS EM LITERACIA PARA A SAÚDE 
COMO FORMA DE EVITAR A MARGINALIZAÇÃO E EXCLUSÃO
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NUNCA É DEMASIADO CEDO OU DEMASIADO TARDE PARA
SE TORNAR NA VERSÃO MAIS SAUDÁVEL DE SI MESMO!

Nos dias 21 e 22 de Junho decorreu, em Nicósia
(Chipre) a 2ª reunião transnacional do projeto. Os oito
parceiros juntaram-se para dar os ajustes finais no
Relatório do Referencial Transnacional, assim como
para definirem os oito tópicos que serão os pilares
para os próximos resultados do projeto.
 
O projeto iHeal aborda a relação que os cidadãos
seniores têm com o mundo digital, procurando a sua
integração neste mundo de forma a prevenir a
marginalização e exclusão.
 
O projeto propõe-se a desenhar e desenvolver uma
plataforma digital (com conteudos educacionais
associados) que permita melhorar a literacia digital
para a saúde na população Europeia sénior (+50).

O projeto, com início em Novembro de 2018, tem uma
duração de 24 meses. Para garantir a sua
adaptabilidade aos grupos alvo, associações e
instituições locais ligadas a serviços sociais e de saúde
foram envolvidas, fornecendo informações importantes
relativas às necessidades dos seus utentes.
 
Os parceiros e seus contactos locais (Áustria, Chipre,
Grécia, Portugal, Turquia e Itália) partilham todos a
mesma perspetiva face o envelhecimento populacional,
concordando que a plataforma será uma ferramenta
válida para contribuir, por um lado, para o aumento das
competências digitais dos cidadãos seniores e, por
outro lado, contribuir para estilos de vida mais
saudáveis.
 
A próxima reunião presencial da parceria será em
Dezembro de 2019, em Senigália (Itália).

2ª Reunião Transnacional do Projeto iHeal
ocorreu no Chipre
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Com o IO1 quase finalizado,
arranca agora o IO2

A versão preliminar do IO1 (Mapeamento Transnacional do
Ecossistema Literário Digital e Estrutura Metodológica) foi
lançado na reunião de arranque do projeto em Janeiro de 2019,
em Atenas. Este referencial contém uma série de atividades que
inclui: pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, recolha de
questionários e implementação de sessões de focus groups.
 
Tanto os questionários como os focus groups foram
implementados, por cada parcerio a nível nacional, quer com
cidadãos seniores como profissionais da área. Com base
nesses resultados (revisão bibliográfica e trabalho de campo),
foram encontrados os oito tópicos que servirão de base para os
módulos de formação a serem desenvolvidos no IO2. A
distribuição dos módulos pelos respetivos parceiros já está
igualmente feita.
 
Posto isto, o consórcio do iHeal já iniciou a estruturação do IO2
– Currículo, Storyboards e Conteúdo -, encontrando-se o IO1 na
sua reta final.

www.iheal.eu #iHealProject  #iHeal

IO1 quase terminado: Mapeamento
Transnacional do Ecossistema Literário
Digital e Estrutura Metodológica
 
IO2 já arrancou: iHeal Currículo, Storyboards
e desenvolvimento dos Conteúdos
associados

https://www.facebook.com/iHealProject/
https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://twitter.com/IhealProject

