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Marjinalleşmeyi ve dışlanmayı önlemek için
Dijital Sağlık Okuryazarlığında Yetenekli Yaşlılar

iHeal Projesi Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik
Ortaklıklar programı kapsamında finance edilmiş, ve yaşlıların
elektronik sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak bir eğitim
içeriği oluşturmayı amaçlamıştır.
 
Proje, yaşlı Avrupa nüfusuna (50+) yönelik dijital sağlık
okuryazarlığını geliştirmek, bunun için kapsayıcı, etkileşimli ve
kullanıcı dostu bir dijital platformun tasarımını ve geliştirilmesini
amaçlamıştır. 
 
Covid-19 kaynaklı durum nedeniye öngörülen tüm yüz yüze
faaliyetlerin geçici olarak askıya alınmasına rağmen, proje
ortakları eğitim platformunu sonlandırmış ve mevcut durumun
dijital teknolojilerin bilgi toplamadaki, vatandaşların sağlığına
yönelik katkısındaki artan rolünü bir kez daha dikkat vurgulamıştır.

PROJE iHeal 
3   BÜLTEN

PROJE iHeal BÜLTEN

Proje iHeal 
N. 2018-1-TR01-KA204-059639 

İÇERİK:

o



 

Fikri Çıktı 3 (IO3) iHeal çevrimiçi platformundan ve iHeal
mobil uygulamasından oluşmaktadır. Bu araçlar, tüm
çevrimiçi öğrenme bileşenlerinin ve projenin çevrimiçi
etkileşimli araçlarının sunumunu desteklemektedir.
 
iHeal Dijital Platformu/Web sitesi: Sosyal İnovasyon
Merkezi tarafından geliştirilen, profesyonelce
tasarlanmış platform, tüm proje ürünlerini yaygın olarak
kullanılabilir hale getirmekte ve hedef gruplara,
paydaşlara diğer ilgili kaynaklara erişim sağlayarak
alandaki iyi uygulama alışverişini kolaylaştırmaktadır.
Platform, proje süreci, içerikleri, ortaklar ve hibe makamı
ile ilgili tüm temel bilgileri sağlamaktadır. Aynı zamanda
içerik kaynakları, tartışmalar ve sosyal ağ uygulamalarını
da paylaşmaktadır. Bu, en son teknolojik araçların ve
kullanıcı dostu ortamın kullanılmasına izin veren son
teknoloji, açık kaynaklı teknolojik bir yapı üzerine inşa
edilmiştir.  
Digital Platformu ziyaret edip, faydalanabilirsiniz!

iHeal Çevrimiçi Öğrenme Ortamı ve çevrimiçi içerikleri: Çevrimiçi öğrenme ortamı 1 Mayıs 2020'de kullanıma sunuldu
ve Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) üzerine geliştirildi ve kullanıcıların çevrimiçi modülleri bulabildikleri, öğrenme
etkinliklerine, mini oyunlara katılıp, performanslarını değerlendirebildikleri bir ortam tasarladı. Çevrimiçi Öğrenme
Ortamı ayrıca, platform için kullanıcı kılavuzunu oluşturan dijital kaynaklar veri tabanını, multimedya içeriğini ve
Uyarlama Araç Seti (IO5) bölümlerini de destekler. Öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve hedef gruplar, sağlayıcılar ve
paydaşlar arasında sosyal ağ ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için çeşitli çevrimiçi interaktif araçlar geliştirilmiştir. Bu
tür araçlar, hedef gruplar, sağlayıcılar ve paydaşlardan oluşan çevrimiçi bir topluluk oluşturmak için modüller, sosyal
ağ uygulamaları, akran iletişimi ve işbirliği, etkileşimli etkinlikler, bilgi paylaşımı, sağlık yönetim sistemleri gibi çevrimiçi
öğrenme ortamlarıdır. Çevrimiçi eğitim ve ortak çalışma araçları, projenin çevrimiçi platformuna entegre edilecek ve
tüm kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilecektir.
Digital Platformu ziyaret edip ücretsiz içeriklerden faydalanabilirsiniz!
 
iHeal Mobil Uygulama: Projenin dijital araçlarının bir kısmı, 2020 yazında kullanıma sürülmesi planlanan mobil
platform (örneğin Android, iOS, Windows) için kaynak oluşturacaktır. Akıllı telefonların çok yoğun olarak kullanıldığı bir
dönemde, proje sonuçlarının halka ve daha fazla sayıda hedef grup üyesine ulaştırılması için yenilikçi bilgi ve iletişim
uygulaması çok kullanışlı olacaktır. Mobil uygulama, çevrimiçi platforma dayalı olarak geliştirilecektir.
İHeal Mobil Uygulaması için bizi izlemeye devam edin!

IO3: iHeal Etkileşimli Web platformu, öğrenme ortamı,
uygulamaları ve dijital öğrenme araçları 

Sosya l  Inovasyon  Merkez i  (CSI  Center  for  Sosya l  Inovat ion)
 

www.iheal.eu

www.iheal.eu/platform/

http://iheal.eu/
http://iheal.eu/platform/


 

 

PROJE ORTAKLARI

3. Ulusötesi Proje Toplantısı
ASTERES

 

Sosyal medyayı ve dijital araçları sağlıkla ilgili amaçlar için kullanması
Web sitesi ve çevrimiçi bilgilerin güvenilirliğini değerlendirmesi
Dijital sağlık okuryazarlığını geliştirmek ve etkili dijital hastalar olması
Sağlık verilerinin yönetilmesi
Ülkelerde bulunan dijital hizmetler hakkında bilgi edinmesi kararlaştırıldı

5 ve 6 Aralık 2019'da proje ortakları, 3. Ulusötesi Proje Toplantısı için İtalya
Senigallia'da bir araya geldi. Konsorsiyum, eğitim platformunun yapısını ve teknik
özelliklerini tartıştı, oluşturulan 8 eğitim modülünün içeriğini gözden geçirdi. Çevrimiçi
eğitim kursu katılımcılarının:

 
Akran değerlendirmesi yaklaşımı kullanarak, proje ortakları, yetişkin eğitimi ilkelerine
uygun olarak, belirli proje hedef grupları için uygun olduklarından emin olarak öğrenme
materyallerini geliştirmişlerdir.
 
Video, ses ve resim gibi multimedya materyalleri içeren ve ele alınan konular hakkında
daha ayrıntılı bilgi için bağlantılar paylaşıldı. Eğitim kursu İngilizce, Almanca, Yunanca,
İtalyanca, Portekizce ve Türkçe olarak hazırlandı. Her güncellemede, örneğin çevrimiçi
rezervasyon hizmetleri, sıhhi kurumlar veya cep telefonu uygulamaları ile ilgili ülkeye
özgü bilgiler sunulmaya çalışıldı.
 
Proje ortakları, eğitim materyallerinin ve platformun çok sayıda kurumun,
profesyonellerin ve paydaşların kullanımı için uluslararası bir eğitim faaliyetini (LTT)
organizasyonunu da planladılar. 
 
LTT’nin Çanakkale, Türkiye’de, Mayıs 2020’de düzenlenmesi amaçlanmıştı, fakat
Covid-19 kaynaklı acil durum nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Tüm gelişmeler için
web sitemizi ziyaret ediniz.
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Avrupa Komisyonu'nun bu yayının hazırlanmasına verdiği destek, yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylandığı anlamına gelmez ve Komisyon burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.
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