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O projecto Digitalise Me
começou em 2019 para
ajudar os formadores e
seniores adultos a melhorar
as suas competências digitais,
apoiando-os a ter uma vida
social plenamente activa e
participativa.

Assegurar que os
mais velhos tenham a
oportunida de de tomar parte
activa na sociedade é muito
importante para tornar as
nossas sociedades mais
inclusivas.

O que alcançámos até agora
O consórcio do projecto trabalhou arduamente no primeiro semestre
do ano para cumprir os objectivos propostos do projecto.
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Mapeamento de Competências Digitais Básicas

Os seniores de Portugal, Espanha, Itália, Chipre, Polónia e Roménia
estiveram envolvidos na nossa investigação da seguinte forma:
- More than 120 seniors answered our questionnaires that aimed
to diagnose the digital and ICT competences they are lacking and
- Mais de 18 seniores participaram nas nossas entrevistas presenciais
ou online que visavam determinar as áreas da sua vida quotidiana com
que se deparam mais desaﬁantes em termos
de aplicações
tecnológicas.

2

Pacote Básico de Vida Digital
Os parceiros juntaram os seus conhecimentos
e recursos para criar uma base de dados
incluindo recomendações e soluções para
mostrar como abordar as necessidades reais
dos adultos mais velhos no domínio das
competências digitais e TIC. Esta base de
dados interactiva estará disponível na
plataforma online.
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Curso em "Competências digitais básicas para a
participação social e cívica activa“
Com base no mapeamento das competências digitais, o
quadro e a metodologia do curso já foi concebido.
Os 6 módulos que irão formar o curso são:
- Literatura de Informação e Dados
- Comunicação e Colaboração
- Criação de Conteúdo Digital
- Segurança
- Resolução de problemas
- Literacia mediática

Se desejar melhorar as suas aptidões e competências digitais e participar no
curso "Digitalise Me", convidamo-lo a manter-se em contacto connosco,
utilizando os seguintes canais online:
w w w. d

i g i t a l i s e - m e .eu

d i g i t a l i s e m e . p ro j e c t

PARCEIROS

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

www.digitalise-me.eu

digitalise-me
#erasmusplus

Associação Rede de Universidades da Terceira Idade (Portugal) é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e
Utilidade Pública que apoia a comunidade e a população sénior a
nível nacional e internacional. Os principais objectivos da RUTIS
são a promoção do envelhecimento activo e a valorização das
Universidades Sénior. www.rutis.pt
A missão da Agência de Desenvolvimento Regional do Nordeste
(Roménia) é gerar desenvolvimento económico e social na Região
Nordeste da Roménia. Promovem estratégias, atraem recursos,
identiﬁcam e implementam programas de ﬁnanciamento e oferecem
serviços para estimular o desenvolvimento económico sustentável,
parcerias e espírito empreendedor.
www.adrnordest.ro , www.crsnordest.ro

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Chipre)oferece cursos
de alta qualidade para adultos, proﬁssionais e jovens interessados
em obter qualiﬁcação proﬁssional ou formação proﬁssional para
emprego. O "Emphasys Centre" tem estado muito envolvido nos
últimos 18 anos na organização de cursos de formação
personalizados para os empregados de várias empresas e
organizações do sector privado e público, com base nas suas
necessidades e exigências em TIC. www.emphasyscentre.com

DomSpain Consulting (Espanha) é uma organização de educação
de adultos especializada na área da educação e formação,
estudos proﬁssionais, competências proﬁssionais, sociais e
interculturais, línguas e novas tecnologias. Na educação, DomSpain
é especializada em línguas estrangeiras, tecnologia informática e
património cultural oferecendo uma ampla gama de cursos e
workshops a entidades privadas e municípios da província de
Tarragona. www.domspain.eu
O Consorzio Brianteo Villa Greppi (Itália) tem como missão
promover a formação proﬁssional contínua, organizar e gerir
actividades culturais em conjunto com associações, instituições e
escolas, preservar e valorizar o património cultural, organizar
serviços de apoio a iniciativas educativas. www.villagreppi.it
Fundação Instituto de Re-Integração Social - FundacjaInstytut
Re-IntegracjiSpołecznej IRIS (Polónia) O principal objectivo da
Fundação é a educação cultural e artística de crianças,
adolescentes e adultos, principalmente na esfera não formal.
O Instituto cria consórcios multilaterais internacionais, graças aos
quais aprofunda a coesão da Europa e promove a cidadania
pró-europeia. A Fundação apoia todos os jovens criativos que
desejam aprofundar suas paixões, proclamar publicamente suas
crenças e melhorar o mundo, mesmo em termos ideológicos.
www.fundacjairis.com
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