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Junte-se a nós na conferência final DiLitE! 

A conferência decorrerá durante duas manhãs e focará as políticas e pedagogia das literacias digitais. 

 

O inovador projeto Erasmus+ KA2 Digital Literacy in Europe — DiLitE, que reúne parceiros de 

Portugal, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Grécia e Espanha encontra-se em fase de finalização e 

está a preparar a organização da Conferência Final. 

A conferência decorrerá online, via Zoom, entre as 9.30h. e as 12.00h: 

 sexta-feira, 10 de setembro — políticas; 

 sexta-feira, 24 de setembro — pedagogia das literacias digitais.  

O consórcio do projeto tem o prazer de contar com a presença de dois oradores convidados, no dia 10 

de Setembro: 

 Juliette Collier, Diretora da Campaign for Learning 

Juliette irá abordar as experiências de profissionais do Reino Unido, em termos de e-learning, durante 

a pandemia Covid-19 e considerará algumas das suas implicações nos campos educativo e de inclusão 

digital. 

 Miriam Bandes Zablah, Diretora do Programa da ONU Mulheres El Salvador 

Sustentada no caso de Espanha, Miriam analisará o modo como outros países podem dar prioridade ao 

acesso a ferramentas digitais para assegurar a aquisição de competências digitais básicas e também a 

forma como decisores políticos, à escala internacional, podem contribuir para a inclusão social de 

grupos subrepresentados digitalmente. 
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Para se inscrever neste evento, gratuito, basta aceder ao link https://bit.ly/3yucLax e preencher o 

formulário online. As instruções e o programa completo do evento ser-lhe-ão enviados na quinta-feira, 

dia 9 de setembro. 

Para saber mais, visite o site e plataforma de aprendizagem https://dilite-project.eu, disponíveis em 

português, inglês, grego e espanhol. Para se manter a par das últimas novidades, siga-nos Facebook 

em https://www.facebook.com/dilite.project e/ou contacte o parceiro português do projeto.  
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