
O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta que

ajude a mobilizar séniors para a realização de atividades mentais e

físicas. Queremos atingir esse objetivo através do despertar do interesse

deles pelos robôs, aproximando-os das tecnologias modernas. Para isso

iremos criar um curso moderno baseado no método blended learning

usando soluções tecnológicas e digitais. Para o efeito estabelecemos

uma parceria constituída por 9 organizações de 7 países.

Os resultados do projeto são os outputs intelectuais que produzimos,

bem como a melhoria das competências e habilidades chave dos

seniores, tais como: competências numéricas, científicas e de

engenharia, e competências digitais de base tecnológica. Os

participantes terão a oportunidade de adquirir novas competências

digitais por meio do ensino à distância.
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Quem são os parceiros?

O que foi feito?

Encontros transnacionais

do projeto.

Próximos passos?



Diz !Olá! - Os Parceiros

PROMIMPRESA SRL

NPO Robootika

Scuola di Robotica

ICEP s.r.o.

Da Estónia

De Itália:
Da Polónia:

Da Letónia:

De Portugal:

Da Eslováquia:

Academia de Robótica

Powiat Ostrowski

STOWARZYSZENIE

MIASTA 

W INTERNECIE

Clearbot S.I.A

Do Reino Unido:

Enso Group LTD



Maio 2021 - Reunião inicial do projeto (online TPM 1)

Setembro 2021 - Criação do LOGO do projeto 

Setembro 2021 - Primeiro artigo do projeto

"Senior in the digital world" - disponível na página do

Facebook JourneyRobotics (in EST; IT; PL; PT) ou

https://bit.ly/3EJk2aL (ENG)

Novembro 2021 - Relatório IO 1 (Cada País elaborou um relatório

sobre:  as necessidades dos séniors, cursos existentes na área da

robótica e tecnologias de informação para séniors)

Novembro 2021 - TPM 2 na Estónia, Tartu 

Janeiro 2022 - Segundo artigo do projeto

"Robôs humanóides para apoiar os idosos frágeis" - disponível

na página do Facebook JourneyRobotics (in EST; IT; PT) ou 

 https://bit.ly/3FHSDpw (ENG)

Janeiro-Fevereiro elaboração do relatório IO 2 (Curso de Robótica

para Séniors através de Blended Learning)

Abril 2022 - TMP 3 em Itália, Genova

O que foi feito?

https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3EJk2aL?fbclid=IwAR3k_3DwJ2tzQdcptBFRVKNfRebCm7q-FS3bpkVvd4TecKvLgkfKSJEvJ1Q
https://www.facebook.com/JourneyRobotics
https://bit.ly/3FHSDpw?fbclid=IwAR2Sth7BKvW-ggdqhECvv6VSKW-w9fuPDi9deBuOekgkTHw5jHAIi7oxxd0


Encontros Transnacionais do projeto

Apresentação do projeto

Boas-vindas e apresentação dos 

Planos e ações

Discussão do Relatório Intelectual 1 (OI 1)

Apresentação dos resultados do survey e as conclusões de

cada País.

Visita ao Centro de Ciência AHHAA

Encontro Transnacional do projeto (TMP 1)

11. Maio 2021 - Reunião inicial (online)

             parceiros 

Encontro Transnacional do Projeto (TMP 2)

22.-23. Novembro 2021 - Estonia, Tartu 

Encontro Transnacional do Projeto (TMP 3)

April 2022 - TMP 3 em Itália, Genova!

Segundo Encontro Transnacional do Projeto na Estónia



Próximos Passos?

Continuação da tradução do relatório europeu em cada

idioma

Realização de um evento de aprendizagem em UK durante o

Verão

Publicação de mais artigos e newsletters

Elaboração do Relatório Intelectual IO 2 em Setembro

Encontro Transnacional do projeto (TMP 3)

Abril 2022 - TMP 3 em Itália, Genova!


