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A principal finalidade do projecto UISEL é alavancar
processos de independência e capacitação individual
dos Seniores através da utilização de dispositivos móveis
que permitem um acesso quase total à informação e
comunicação.

PRODUTOS UISEL
Plataforma de Formação (para profissionais)

App Jogo (para seniores)

Formadores e cuidadores que trabalham com
cidadãos seniores podem ter acesso, através
de uma plataforma Moodle, ao conjunto completo de materiais pedagógicos produzidos
no âmbito do projeto UISEL. A Demo está disponível em http://virtual-campus.eu/projects/
course/view.php?id=74

Cidadãos seniores podem descarregar
gratuitamente o jogo UISEL, que se constitui
como uma introdução ao uso de tablets e
aos ecrãs sensíveis ao toque, para Android
através do Google Play e para IOS através
da App Store: https://play.google.com/store/
apps/details?id=eu.virtualcampus.uiselgame
https://itunes.apple.com/us/app/uisel-game/
id996042020

App Repositório de Vídeos (para seniores)
Cidadãos seniores podem descarregar gratuitamente a App UISEL, que integra o conjunto completo de vídeos de auto-aprendizagem,
a partir do Google Play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=eu.virtualcampus.
uiselvideos

Estudos e Relatórios
Os documentos referidos de seguida podem
ser descarregados a partir do site http://
uisel.eu/. Estes documentos encontram-se
disponíveis apenas em Inglês.
• Modelo Pedagógico
• Aprendizagem Sénior e Utilização das
TIC
• Relatório de Avaliação da Formação
de Formadores
• Relatório de Avaliação da Edição Piloto
da Formação de Seniores

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A quarta reunião do projeto teve lugar em
Granada, Espanha, no dia 28 de outubro,
organizada pelo nosso parceiro local Aula
Permanente da Universidade de Granada. Esta
reunião final teve por enfoque a apresentação
dos resultados da fase de implementação
em cada país, discussão e validação dos

relatórios finais e principais produtos, dos
indicadores de qualidade e monitorização,
bem como questões de exploração dos
resultados e de direitos de propriedade
intelectual. Foi discutida a preparação do
relatório final e definido o conjunto de tarefas
a completar nas últimas semanas do projeto.
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Edição Piloto
Após uma primeira fase de formação, realizada em
Abril e suportada por uma plataforma colaborativa
online, para formadores e cuidadores, teve lugar a
formação piloto para cidadãos seniores. De Maio
a meados de Novembro foram implementados
cursos em todos os países parceiros, nos quais
participaram como formandos 233 cidadãos seniores e 27 formadores / cuidadores. No total, foram
organizados 24 cursos (definidos como diferentes
grupos de seniores) em 15 localidades diferentes
dentro dos países parceiros, envolvendo 18 organizações, 13 das quais externas ao projeto.
O modelo UISEL foi implementado tendo por base
uma combinação de sessões em sala com enfoque
em aprendizagem social e trabalho autónomo online. Esta fase-piloto permitiu destacar os pontos
fortes do projeto: a plataforma on-line, os conteúdos que combinam diferentes tipos de materiais, a
definição de um grupo-alvo para o qual não existem
atualmente ofertas formativas no domínio dos dispositivos móveis, bem como a metodologia inovadora (blended learning) aplicada a este grupo-alvo.
A abordagem utilizada para avaliação da edição
piloto incluiu inquéritos iniciais e finais aos formandos, observação por membros da equipa de projeto
e entrevistas aos formadores. De modo geral, tanto
os seniors como os formadores mostraram-se satisfeitos com a formação (98% dos seniores responderam positivamente, dos quais 82% disseram ter
gostado muito). Os cidadãos seniores apreciaram
sobretudo a metodologia (blended learning) e
o facto de terem um formador como facilitador,
mais do que um professor no modelo tradicional.
Quase todos os participantes pretendem usar tablets no futuro próximo e acreditam que irão utilizar
o conhecimento adquirido na sua vida quotidiana.
Alguns deles salientaram a importância de participar neste curso para criar novas redes locais de
apoio social.

“Neste curso tenho recebido
novas informações que serão
úteis na minha vida futura.”
(Melánia)

“Tenho recebido muita
informação nova para mim,
foi algo novo e criativo.
Também gostei da abordagem
dos formadores e das
explicações dos módulos. ”
(Irena)

Erasmus+ / Aprendizagem de Adultos
Erasmus+ / Aprendizagem de Adultos visa melhorar a
qualidade da educação de adultos a nível Europeu. São
criadas oportunidades para que profissionais deste
setor possam aprender uns com os outros e desenvolver
parcerias estratégicas. O enfoque faz-se em desafios
comuns, tais como o reconhecimento de competências
adquiridas à margem do sistema de ensino formal.
Erasmus+ pretende tornar a educação de adulto mais
acessível e melhorar as competências dos cidadãos por
toda a Europa. Inclui:
• Intercâmbio de pessoal entre organizações de
educação de adultos, incluindo cursos estruturados
ou de formação, aprendizagem no posto de trabalho
ou observação.

• Cooperação entre instituições e organizações
para partilha de experiências e boas práticas,
desenvolvimento de estratégias regionais,
desenvolvimento, teste e validação de novos
percursos formativos, e para implementação de
políticas Europeias no âmbito da educação de
adultos.
• Cooperação com empresas, incluindo aprendizagem
no posto de trabalho, colaboração em programas
curriculares, cursos de formação e seminários.
• Platforma para Aprendizagem de Adultos na Europa
(EPALE) onde profissionais deste setor podem
aprender uns com os outros e partilhar boas práticas
online.
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PARCEIRO EM DESTAQUE

IREA é o instituto de investigação
pedagógica na área da educação
de adultos e da educação contínua,
tendo por finalidade prestar apoio
científico e metodológico a todas as
instituições de educação de adultos
na Roménia e estabelecer a ponte
entre a academia e os profissionais
na área de educação de adultos. O
objetivo geral de investigação visa
melhorar a qualidade da educação
para adultos, identificar formas de reforçar a sua participação continua na
aprendizagem, bem como reforçar a
dimensão de aprendizagem ao longo
da vida, tanto a nível individual como
institucional.
A missão do IREA é fomentar a investigação
e a prática na área da educação de adultos na
Roménia e na Europa, através da facilitação do
acesso a recursos de qualidade resultantes
de práticas de investigação e desenvolvimento colaborativo e de contributos proativos

para processos e produtos que se destinam a
profissionalizar os educadores de adultos na
Roménia.
O IREA publicou já mais de 15 livros sobre vários temas relacionados com a educação de
adultos, sendo coordenador de algumas séries
de publicações: “Theoretical approaches in
adult education”, “Praxis in adult education”,
“Methodological support”. É também co-editor do Journal of Educational Sciences (www.
rsejournal.uvt.ro), publicado pelo Departamento de Ciências da Educação da Faculdade de
Sociologia e Psicologia da West University of
Timisoara.
O IREA tem ainda uma biblioteca especializada com mais de 1000 publicações e recursos
digitais, constituindo-se em simultâneo como
um centro de recursos de documentação e aconselhamento.
De modo a ser consequente com a sua missão
de disponibilizar apoio científico e metodológico a atividades na área da educação de adultos e reconhecendo a conexão existente entre
teoria e prática neste domínio, o IREA organiza
periodicamente eventos científicos, tais como
a série de conferências nacionais sobre educação de adultos iniciada em 2001.
http://www.irea.ro/

Seminário UISEL
26 e 27 de Outubro de 2015
Granada, Espanha
O evento final do projeto UISEL foi organizado pela
Aula Permanente de Formación Abierta da Universidade de Granada (Espanha). Teve lugar na Sala de
Conferências do Complexo Administrativo TRIUNFO
da Universidade de Granada.
Ao longo de dois dias intensos de trabalho, o parceiro
de Granada organizou um workshop prático para utilização dos materiais gerados no âmbito do projeto,
duas palestras por especialistas no domínio da formação de seniores, apresentação de outros projetos
relacionados com temas do UISEL, um grupo de trabalho com uma interessante discussão sobre o papel
da formação em TIC para o envelhecimento ativo e,
finalmente, a apresentação dos resultados do UISEL.

Com mais de 45 participantes no workshop prático
e cerca de 75 pessoas que assistiram às diferentes
sessões do seminário, foi uma boa oportunidade
para divulgar os resultados alcançados no projeto,
para criar novas conexões com outros investigadores
que trabalham na mesma área de interesse, e para
mostrar os materiais criados no âmbito do projeto
facilitando a sua exploração por parte de outras instituições e organizações interessadas em implementar a metodologia de aprendizagem desenvolvida e
proposta pelo projeto UISEL.
As línguas oficiais da conferência foram Espanhol e
Inglês, existindo serviço de tradução simultânea em
todas as sessões (somente Inglês / Espanhol).

Programa
26 de Outubro (segunda-feira)
UISEL Oficina Prática (em espanhol) - Centro
de Aprendizagem Virtual da Universidade de
Granada
Cerimónia de Abertura
Discurso de Abertura: Using Technology to
Connect Generations: Some Considerations
of Form and Function. Mariano Sánchez,
Universidade de Granada
Discurso Convidado: Seniors towards ICT:
media literacy for digital inclusion. Leopoldo
Abad, Universidade CEU San Pablo (Madrid)
27 de Outubro (terça-feira)
Palestras: Projetos e Experiências
i-Treasure - Internet Treasure Hunt.
Improving the Attractiveness of Learning for
Seniors - Jorge García, Tecnalia

From the digital divide to the psycho-digital
divide: Elderly and social networks - Jorge
Arenas, University of Sevilla
Apresentação UISEL
Todos os parceiros do projeto
Grupo de Trabalho:
Active aging of Seniors through ICT
Moderador: Sonia Morales (University of
Castilla La Mancha)
Participantes: Anna Wanka (University of
Vienna), Begoña Peral (University of Sevilla),
Antonio Rojas (OFECUM)
Palestras: Projetos e Experiências
“Pane e Internet” project - Grazia Guermandi,
Emilia-Romagna Region
ACTing - Social Agents promoting active
aging through ICT - Ana Alcolea, Fundetec
Cerimónia de Encerramento

