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A plataforma online, o ambiente de aprendizagem e
as ferramentas digitais do iHeal já podem ser
utilizadas. Os nossos utilizadores registados já
começaram a testar o ambiente de aprendizagem!
Além de todas as componentes online do projeto
(módulos/ambiente de aprendizagem, bases de
dados, estudos de caso, vídeos e ferramentas), os
parceiros do iHeal também desenvolveram os
seguintes resultados:

www.iheal.eu

O1

Mapeamento Transnacional do Ecossistema de
Literacia Digital e Estrutura Metodológica

IO2

Currículo, Storyboards e desenvolvimento dos
Conteúdos

IO5

Ferramentas para Adaptação à Formação

ÚLTIMAS NOTÍCIAS:

A plataforma online e os
resultados do iHeal estão a ser
promovidos aos grupos-alvo!

www.iheal.eu

As atividades
promocionais do iHeal
continuam a todo o gás!
Os projetos da UE foram o tópico principal do
Senado da Universidade Onsekiz Mart em
Çanakkale. Além de enfatizar a importância da
utilização de fundos europeus para o país e para
a Universidade, o Prof. Dr. Sedat MURAT também
deu especial atenção aos colaboradores ativos
neste campo. O mesmo aconteceu quando o
Prof. Dr. Sedat MURAT visitou a Agência Nacional
Turca e afirmou que prestariam todo o tipo de
apoio aos cientistas que colaboram em projetos
fianciados. O projeto iHeal - Up-skilling Elders in
Digital Health Literacy to prevent marginalization
and exclusion foi destacado devido ao seu
objetivo principal de conceber e desenvolver
uma plataforma digital inclusiva, interativa e de
fácil utilização para melhorar a literacia em saúde
da população idosa europeia. O objetivo do iHeal
é ainda mais crucial na atual situação de
pandemia (Covid-19).

Outra atividade promocional foi a participação na EU
Vocational Skills Week, que decorreu entre 9 e 13 de
novembro de 2020 com 1009 eventos e 38 países
(contando com 3.520.777 participantes). Dois
parceiros do projeto iHeal (BOSEV e CSI) apresentaram
o projeto nos seus países. O Center for Social
Innovation (CSI) teve também a oportunidade de
apresentar o iHeal num Evento Multiplicador de outro
projeto (Family Caregiver Support), por ter um públicoalvo semelhante. Além disso, o iHeal também foi
apresentado na 6ª Conferência Científica organizada
pela Universidade de Administração de Tirana
(Albânia). Aceda às nossas redes sociais para mais
atualizações sobre as atividades do projeto!

NUNCA É DEMASIADO CEDO OU DEMASIADO TARDE PARA
SE TORNAR NA VERSÃO MAIS SAUDÁVEL DE SI MESMO!
@iHealProject

@IhealProject

iHeal Project

[Metni yazın]

IO2 - Currículo, Storyboards e
desenvolvimento dos Conteúdos
Os parceiros do iHeal desenvolveram
8 Módulos online, como se segue:

• CANAKKALE ONSEKIZ MART
UNIVERSITY (COMU)
(TURQUIA) – COORDENADOR
DO PROJETO
• PROLEPSIS INSTITUTE
(GRECIA)
• SCIENCE INITIATIVE LOWER
AUSTRIA (WIN) (AUSTRIA)
• CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD (CHIPRE)
• ASTERES SCRL – SOCIETA'
COOPERATIVE (ITALIA)
• BOSEV (GRAND MIDDLE EAST
HEALTH AND EDUCATION
FOUNDATION) (TURQUIA)
• INOVA+ – INNOVATION
SERVICES, SA (PORTUGAL)
• INEUROPA SRL (ITALIA)

PARCERIA DO
PROJETO

www.iheal.eu

✓ Módulo 1: Competências Básicas de
Literacia Digital: Tornar-se um Utilizador
Autónomo
✓ Módulo 2: Segurança online, navegar na
web em segurança e proteção da
privacidade
✓ Módulo 3: Fiabilidade e relevância da
informação online
✓ Módulo 4: Redes Sociais e aplicações de
mensagens instantâneas
✓ Módulo 5: Informação para promoção da
Saúde e aplicações relacionadas
✓ Módulo 6: O Paciente Digital
✓ Módulo 7: Gerir o seu portfolio online de
Saúde (Health Data Management)
✓ Módulo 8: Navegador de serviços de saúde
online

As atividades finais do projeto
incluem uma Atividade de
Aprendizagem, Ensino e Formação,
uma reunião de parceria e Eventos
Multiplicadores!

