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ATELIERE CU EXPERTI IN DEMENTA

BINE ATI VENIT!

AppForDem este un proiect
Erasmus +, finantat de Comisia
Europeana in perioada 2019-2022.
Acesta vizeaza crearea unui set de
resurse educationale si multilingve
deschise privind dementa, cu
scopul implementarii acestor
resurse in programele nationale de
EFP pentru ucenici si ingrijitori
profesionisti in serviciile de
ingrijire pe termen lung (LTC).

CUPRINS

- ATELIERE CU EXPERTI IN DEMENTA

- PREZENTAREA GHIDULUI DIDACTIC

- INVITATIE DE PARTICIPARE LA
GRUPURILE DE EXPERTI.

- INVITATIE DE PARTICIPARE LA
PROCESUL DE PILOTARE.

A doua faza a proiectului AppForDem a vizat dezvoltarea continutului
aplicatiei educationale „Dementa si viata de zi cu zi” si a cursului de e-learning
„Ingrijire specializata pentru persoanele cu dementa”. In aceasta faza,
partenerii au organizat doua ateliere diferite in fiecare tara participanta:
primul a fost axat pe continutul cursului de e-learning si al doilea pe aplicatia
educationala.

Atelier in Spania, Februarie 2021
Expertii care au participat la aceste evenimente si-au aratat satisfactia fata de
organizatie si de rezultatele atelierelor. Acestia au subliniat faptul ca,
continutul de invatare va fi primit in mod pozitiv de catre grupurile tinta ale
proiectului. Cateva dintre opiniile lor au fost urmatoarele:

 „Participarea la ambele ateliere a fost foarte imbogatitoare. A fost o
placere sa particip la ambele activitati. Astept cu nerabdare sa
primesc noutati despre acest proiect ”.

 ”Consider importante atat informatiile furnizate, cat si activitatile
desfasurate, fiind utile si necesare pentru dezvoltarea acestui
domeniu. Aceste activitati sunt, de asemenea, importante pentru
comunicarea intre specialisti si pentru schimbul de experienta in
domeniu. ”

 “Atat familiile persoanei bolnave, cat si ingrijitorii (formali sau
informali), au sansa de a afla despre boala si de a sti cand este nevoie
de sprijin suplimentar / ajutor.”

Atelier in Romania, februarie 2021
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PROFILUL EXPERTILOR
Unele organizatii relevante la nivel national si regional au fost implicate in ateliere: asociatii ale varstnicilor,
administratie publica, servicii domiciliare, organizatii ale varstnicilor, camine de vsarstnici (unitati specializate in
dementa), servicii de ingrijire pe termen lung etc. Un total de 28 de experti cu urmatoarele profiluri profesionale au
fost implicati in atelierele mentionate mai sus, in tarile participante:

 Asistent manager
 Doctor Specialist in

dementa
 Expert in ingrijire
 Manager servicii

sociale municipale
 Asistent medical

 Asistent medical -
antropolog

 Nutritionist
 Terapeut ocupational
 Psiholog
 Psiholog - expert in

formare

 Educator social
 Manager de proiect

social
 Asistent social
 Sociolog
 Voluntar

Un ghid didactic a fost dezvoltat de parteneri pentru a arata continutul si gestionarea resurselor educationale
deschise, a aplicatiei educationale si a cursului de e-learning, dezvoltate in acest proiect. Continutul invatarii este
urmatorul:

APP: DEMENTA SI VIATA
DE ZI CU ZI

CURS E-LEARNING. INGRIJIRE SPECIALIZATA PENTRU
PERSOANELE CU DEMENTA

Etica ingrijirii

Intelegerea dementei

Modificari comportamentale

Perceptia senzoriala

Mancarea si hidratarea

Toaleta

Igiena personala

Suport familial

M1.Intelegerea dementei
M2. Ingrijiri specializate
M3. Cum sa abordati o persoana cu dementa
M4. Modificari comportamentale
Cazul nr. 1. Sarah locuieste in propriul apartament, dar ii este greu
sa faca fata vietii de zi cu zi.
Cazul nr. 2. John locuieste intr-o institutie pentru varstnici. Are
dementa Lewy Body si din cand in cand are halucinatii
Cazul nr. 3. Maria este nelinistita si nu se simte in largul ei in
institutia pentru varstnici.
Cazul nr. 4. Peter locuieste intr-o institutie pentru varstnici. Nu este
multumit de multe lucruri si personalul este speriat de el.

Ghidul didactic este disponibil pe site-ul web al proiectului: https://www.appfordem.eu/.

PREZENTAREA GHIDULUI DIDACTIC

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.appfordem
https://ed-formacion.org
https://ed-formacion.org
https://www.appfordem.eu/
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INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACTIVITATILE PROIECTULUI

Grupuri de experti
In octombrie 2021, fiecare partener va organiza un grup de experti pentru a valida rezultatele celei de-a doua faze a
proiectului. Participantii vor fi profesionisti din sectoarele sanatate si al ingrijirii pe termen lung (institutii pentru
varstnici, unitati specializate in dementa, centre de zi, servicii la domiciliu, spitale etc.), experti si tehnicieni din
administratia publica si organizatii non-guvernamentale (asociatii ale varstnicilor, organizatii umanitare, Asociatii
Alzheimer etc.), precum si cercetatori, profesori si formatori din sectoarele formare profesionala si ale
invatamantului superior. In cadrul acestor evenimente, fiecare partener va prezenta ghidul didactic, aplicatia
educationala „Dementa si viata de zi cu zi” si cursul de e-learning „Ingrijire specializata pentru persoanele cu
dementa”. Aceste produse au fost dezvoltate in conformitate cu programa de formare definita in prima faza a
proiectului. Grupurile de experti se vor intalni in Danemarca, Italia, Spania si Romania.

Experiente pilot cu grupurile tinta
In octombrie 2021, partenerii vor testa aplicatia si cursul de e-learning cu grupurile tinta ale proiectului: profesori,
formatori, studenti, profesionisti din domeniul sanatatii si ingrijitori formali si informali. Elementele de validat vor fi
urmatoarele: continut si metodologie pentru livrarea cursului si a aplicatiei, durata cursului si a aplicatiei, suport
didactic, resurse tehnice si didactice, aspecte ale interfatei, evaluarea generala a cursului, transferul formarii la locul
de munca si satisfactia generala cu experienta de invatare. Experienta de pilotare va fi organizata in engleza, spaniola,
italiana si romana.

Intalnirea partenerilor, 6 Iulie 2021.
Pentru a participa la grupurile de experti si la experienta pilot, puteti contacta partenerii prin intermediul
site-ului web al proiectului: https://www.appfordem.eu/partnership si de asemenea, la urmatoarea adresa
de e-mail: appfordemproject@gmail.com.

https://www.appfordem.eu/partnership
mailto:appfordemproject@gmail.com
https://www.appfordem.eu/partnership
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