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O projeto iHeal, co-financiado pelo programa Erasmus+, AçãoChave 2 para Parcerias Estratégicas na área da formação de
adultos, ambiciona a criação de um programa de formação que
facilite o acesso da população mais idosa a serviços de saúde
eletrónicos.
Os parceiros do projeto estão atualmente a desenvolver uma
plataforma digital inclusiva, interativa e de fácil utilização que
permita melhorar a literacia digital para a saúde na população
europeia mais idosa (+50).
Apesar da suspensão temporária de todas as atividades
presenciais devido à situação de pandemia por Covid-19, as
organizações parceiras estão a finalizar a plataforma de formação
tendo consciência que a situação atual enfatizou a importância do
papel das tecnologias digitais na compilação de informação e
cuidados de saúde dos cidadãos.

IO3: Plataforma Interativa, Ambiente de aprendizagem,
aplicações e ferramentas digitais de aprendizagem
Center for Social Innovation
O Intellectual Output 3 (IO3) consiste na plataforma de
formação online e na aplicação móvel do iHeal. Estas
ferramentas contém
todas as componentes de
aprendizagem e ferramentas interativas online do
projeto.
Plataforma Digital/Website do iHeal: Uma plataforma
desenhada pelo Center for Social Innovation (CSI) que
torna todos os produtos do projeto disponíveis e facilita
o intercâmbio de boas práticas na área, dando acesso
aos grupos-alvo e stakeholders a outros recursos
relevantes. A plataforma proporciona toda a informação
relacionada com o progresso do projeto, os seus
produtos/resultados, os parceiros e a agência de
financiamento. Proporciona também recursos para
partilha, discussões e aplicações de redes sociais. Isto é
desenvolvido com recurso a tecnologia de ponta, opensource, que permite a utilização das ferramentas
tecnológicas mais recentes
e um ambiente userfriendly.
Visite a plataforma em www.iheal.eu
Desenvolvimento do ambiente de aprendizagem e das ferramentas digitais do iHeal: O ambiente de aprendizagem
online, oficialmente lançado a 1 de maio de 2020, foi criado através de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS)
e apresenta um ambiente de aprendizagem virtual onde os utilizadores encontram módulos online, participam nas
atividades de aprendizagem, têm acesso a mini jogos e utilizam ferramentas de avaliação para o desempenho. O
ambiente de aprendizagem online também inclui a base de dados de recursos digitais, conteúdo multimédia e algumas
partes do Toolkit de Adaptação (IO5), entre as quais o guia de utilização da plataforma. Foram desenvolvidas várias
ferramentas interativas online de modo a facilitar o processo de aprendizagem e promover o networking social e
partilha de informação entre os grupos-alvo, fornecedores e stakeholders. Estas ferramentas são o ambiente de
aprendizagem online, incluindo os módulos, aplicações de networking social, comunicação e colaboração entre pares,
atividades interativas, partilha de informação e sistemas de gestão de saúde de modo a criar uma comunidade online
de grupos-alvo, fornecedores e stakeholders. As ferramentas colaborativas e educativas online serão integradas na
plataforma online do projeto e estarão disponíveis para todos os utilizadores registados.
Visite o Ambiente de Aprendizagem Online do iHeal em www.iheal.eu/platform/ e usufrua do conteúdo gratuito!
Aplicação Móvel do iHeal: Uma das ferramentas digitais do projeto envolve o desenvolvimento de uma aplicação para
plataformas online (Android, iOS, Windows), a ser lançada no verão de 2020. Numa altura de utilização maciça de
smartphones, uma aplicação com informação e comunicação inovadora aumentará a penetração dos resultados do
projeto num público mais amplo e num número maior de membros dos target-groups. A aplicação móvel será
desenvolvida com base na Plataforma online.
Fique atento ao lançamento da Aplicação Móvel do iHeal!

3ª Reunião Transnacional do Projeto
ASTERES

Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019 os parceiros do projeto reuniram-se em
Senigallia, Itália, para a 3ª Reunião Transnacional do Projeto.
O consórcio discutiu a estrutura e características técnicas da plataforma de formação
e analisou os conteúdos dos 8 módulos educativos. Foi decidido que após o curso os
formandos deverão ser capazes de:
• Utilizar as redes sociais e ferramentas digitais para questões relacionadas com a
saúde;
• Avaliar a credibilidade de um website e informação online;
• Promover a literacia em saúde;
• Gerir os seus dados de saúde;
• Navegar pelos serviços digitais disponíveis no seu país.

•

•
•

Ao utilizar uma abordagem de revisão pelos pares, os parceiros refinaram os
materiais de aprendizagem assegurando que são adequados aos grupos-alvo
específicos, de acordo com os princípios da educação de adultos.

•
•

Estes incluem materiais multimédia, como vídeos, ficheiros áudio e fotografias e
contém links para informação mais aprofundada nos tópicos abordados. O curso de
formação estará disponível em Inglês, Alemão, Grego, Italiano, Português e Turco.
Cada versão irá conter informação específica de cada país relacionada com serviços
de reservas online, instituições de saúde e aplicações móveis.

•

•
•

PARCERIA DO
PROJETO

Além disso, os parceiros planearam a organização de uma atividade de formação
transnacional (LTT), de modo a apresentar os materiais de formação e a plataforma a
profissionais e stakeholders, com o objetivo de os disponibilizar a um amplo público
de instituições multiplicadoras. Era suposto a atividade de formação ter acontecido
em maio de 2020 em Çanakkale, na Turquia, mas foi adiada devido à pandemia por
Covid-19.
Para atualizações sobre o projeto, visite o nosso website em www.iheal.eu.

www.iheal.eu
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