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O projeto DiLitE em fase de finalização!

O  projeto  Erasmus+ KA2 Digital  Literacy  in  Europe  –  DiLitE está  em fase  de  finalização.  A

parceria, composta por membros de organizações sediadas em Portugal, Reino Unido, Irlanda,

Chipre, Espanha e Grécia concluíram já a fase de teste dos Conteúdos formativos e dos Recursos

didáticos. 

Apesar  dos  desafios  decorrentes  da  situação

pandémica,  a  fase  de testes  envolveu  profissionais

que trabalham no setor da educação de adultos em

cada um dos países parceiros.  O  feedback recebido

sublinha a adaptabilidade dos Conteúdos formativos a

diferentes  países  e  contextos  de  aprendizagem.  A

qualidade  dos  Recursos  didáticos foi  também

sublinhada pelos participantes, que destacaram a sua

utilidade para o desenvolvimento do capital  digital

dos seus formandos. 

A  fase  de  testes  envolveu  igualmente  diversos

formandos adultos, em cada um dos países parceiros.

Interessados em desenvolver competências básicas de

literacia  digital,  mas  apresentando  perfis

diversificados,  entre  os  participantes  podemos

encontrar nacionais dos respetivos países, mas também

imigrantes,  refugiados  e  requerentes  de  asilo,  que

desejam  adquirir  competências  linguísticas  e  de

literacia nos países de acolhimento. 

Testemunhos dos profissionais

“Aprendi mais sobre literacia digital, em

termos teóricos e práticos. As atividades

e  recursos  propostos  são  muito

interessantes e úteis!”

“Todas as pessoas deviam ser ensinadas

a  utilizar  ferramentas  digitais.  A

formação deve incluir a tecnologia.” 

“Foi  ótimo  explorar  algumas

ferramentas  digitais,  que  podem  ser

muito úteis para os meus formandos.”

“Adorei  os  conteúdos  formativos,  que

são  muito  úteis  para  formadores  de

adultos.” 

“Passei  a ver as literacias digitais com

outro olhar!”

https://dilite-project.eu/
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Após a conclusão da fase de testes e

com  base  no  feedback  recolhido,

tanto  dos  membros  da  equipa  do

projeto  como  dos  formadores  e

formandos  participantes,  os

resultados  do  projeto  serão

melhorados, de modo a assegurar a

satisfação  das  necessidades  de

aprendizagem dos públicos-alvo. 

A versão inglesa da  Plataforma de

aprendizagem  digital está  já

disponível,  gratuitamente,  através

do  site do  projeto  em

https://dilite-project.eu. Em breve,

estes  materiais  serão

disponibilizados  também  em

português, grego e espanhol.

A versão inglesa dos  Recursos didáticos —

em  formato  de  flipbook e  pdf —  está

disponível  no  site  do projeto,  assim como

um  conjunto  selecionado  de  recursos  que

foram  traduzidos  nas  várias  línguas  dos

países  que  compõem  o  consórcio  do

projeto.

Testemunhos dos formandos

“O mundo da literacia digital é muito vasto!” 

“Aprendi como proteger a minha privacidade

nas redes sociais.”

“Foi muito interessante saber mais sobre o

papel da gamificação na aprendizagem!”

“Aprendi novos métodos para aprender outras

línguas, utilizando tecnologia digital.” 

“Aprendi a criar o meu CV na plataforma

Europass.”

https://dilite-project.eu/
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Ainda vai a tempo de se juntar a nós! 

Estamos a preparar eventos de disseminação dos resultados do projeto em todos os países parceiros

e também uma conferência final online. Aproveite a oportunidade para saber mais sobre literacias

digitais. Envolva-se neste projeto e participe! Para saber mais, contacte o parceiro local do seu país.

Visite-nos em https://dilite-project.eu

Siga-nos no Facebook https://www.facebook.com/dilite.project

Parceiros

Reino Unido Irlanda Chipre

Espanha Grécia Portugal
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