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"Improving Digital Skills in Rural Areas of Europe"

O KICK-OFF
MEETING ONLINE -

09/12/2020

Damos início ao Projeto
DIGITAL RURAL-GAME!
REFERÊNCIA: 2020-1-ES01-KA204-081867

O projeto DIGITAL RURAL-GAME visa promover a aquisição de competências

digitais e outras competências pessoais necessárias para eliminar a lacuna digital

entre adultos com poucas qualificações nas zonas rurais da Europa.

A realização dos objetivos do projeto permitirá que adultos com poucas

qualificações tenham acesso a novos empregos provenientes da era digital,

minimizando os riscos de desemprego de longa duração nas zonas rurais mais

desfavorecidas.

O projeto decorre sob a coordenação da Acción Laboral (Espanha) e a parceria

inclui 4 parceiros: Cardet, do Chipre; I&F Education, da Irlanda; CATRO, da

Bulgária; e SPEL, de Portugal, que participaram ativamente na primeira reunião

transnacional do projeto, realizada em dezembro transato, tendo contribuído

com os seus conhecimentos e, assim, estabelecido bases sólidas para a

implementação do projeto.



RESULTADOS

JOGO INTERATIVO ONLINE 

 

Será desenvolvido um jogo online para apoiar e

disponibilizar um novo serviço a adultos com

poucas qualificações residentes em zonas rurais,

colmatando a lacuna digital e contribuindo para a

melhoria das oportunidades de emprego para este

grupo.

MANUAL PARA ADULTOS COM POUCAS

QUALIFICAÇÕES DIGITAIS E EDUCADORES

DE ADULTOS EM ZONAS RURAIS

Será também desenvolvido um Guia para

Educadores Adultos e Orientadores Vocacionais, e

outro guia para os próprios jogadores, com o

objetivo de facilitar a utilização e divulgação do

jogo em toda a Europa.

O nosso projeto visa desenvolver

materiais com base nos resultados

intelectuais do projeto que

estabelecemos. O objetivo é apoiar

profissionais na área da educação de

adultos, que estejam à procura de

emprego ou que procurem melhorar o

seu estatuto profissional.

Estes materiais basear-se-ão no conceito

de "gamificação", uma técnica de

aprendizagem que integra a mecânica

dos jogos numa perspetiva educativo-

profissional, a fim de alcançar melhores

resultados, tais como consolidar

conhecimento de forma mais eficaz,

melhorar competências, ou recompensar

ações específicas, entre muitos outros

objetivos.

DIGITAL RURAL-GAME PARCERIA


