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NEWSLETTER Nr. 3 
Ianuarie 2022 – Proiect AppForDem – 

Educational app for caregivers of people with dementia. Erasmus+ 

INTRODUCERE 
Din Septembrie 2021 pana in 

Februarie 2022, ultima faza a 

proiectului AppForDem „Aplicatia 

educationala pentru ingrijitorii 

persoanelor cu dementa” se 

desfasoara in Danemarca, Romania, 

Italia si Spania. Partenerii 

organizeaza activitati de validare 

prin grupuri de experti, ateliere-pilot 

cu grupurile tinta si seminarii de 

diseminare destinate factorilor de 

decizie educationali, profesorilor si 

studentilor, ingrijitorilor formali si 

non-formali si profesionistilor din 

sectorul ingrijirii pe termen lung. In 

newsletter-ul nr. 3, veti gasi mai 

multe informatii despre rezultatele 

proiectului mentionate mai sus. 

 

 

A 3-A REUNIUNE TRANSNATIONALA  

LA BOLOGNA 
A treia intalnire transnationala a avut loc la sediul Anziani e 

Non Solo din orasul Bologna (Italia) pe 11 Octombrie 2021. 

Partenerii au discutat despre situatia actuala si au definit 

strategia pentru ultima etapa a proiectului. Problemele 

cheie ale intalnirii s-au concentrat pe organizarea unui 

proces de pilotare cu grupurile tinta. 

 

Partenerii au facut schimb de opinii cu privire la 

metodologia si termenele limita pentru organizarea a doua 

ateliere de lucru in Spania, Romania si Italia pentru a testa 

aplicatia si cursul e-learning. Partenerii au convenit ca pe 10 

si 11 Februarie2022 sa fie organizata intalnirea finala din 

Spania.  

 

  
 

APLICATIE DISPONIBILA IN MAGAZINELE  

ANDROID SI APPLE 

Aplicatia „Dementa si viata de zi cu zi” este disponibila 

gratuit pe Android si Apple Store.  
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GRUPURI DE EXPERTI 
Pentru validarea continutului si a materialelor de invatare 

 

 

In a doua faza a proiectului, fiecare partener a organizat un grup 

de experti pentru a valida continutul si materialele de invatare 

produse in aceasta etapa. 

In total, 28 de experti in domeniul dementei din diferite tari 

partenere si-au oferit opiniile si sugestiile cu privire la continutul 

propus. Rezultatele validarii specifice privind feedback-urile de la 

toti participantii implicati si resursele specifice sunt prezentate mai 

jos. 

A fost intocmit un raport final comparativ cu urmatoarele 

rezultate: ghid didactic, curs e-learning si aplicatie educationala. 
 

GHID DIDACTIC 

Ghidul didactic este considerat un document foarte util, 

care arata intr-un mod simplu resursele de invatare si 

continuturile aplicatiei educationale si ale cursului e-

learning si faciliteaza utilizarea acestora. Expertii au 

evidentiat urmatoarele: 

  Limbajul este simplu, clar si potrivit pentru grupurile 

tinta; 

  Organizarea subiectelor este usoara si liniara pe tot 

parcursul documentului; 

  Tabelele si ilustratiile faciliteaza orientarea atat in 

ceea ce priveste continutul, cat si accesul la resurse. 

 

 

 

Grupuri de experti: Fotografii intalniri virtuale

 

Spania Italia Romania Danemarca 
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APLICATIA EDUCATIVA 

 

CURS E-LEARNING 

 

Aplicatia „Dementa si viata de zi cu zi” a fost 

foarte apreciata de experti si a fost considerata o 

resursa foarte inovatoare si mai ales utila atat 

pentru ingrijitorii formali, cat si pentru cei 

informali. In special, a fost apreciata pentru 

utilitatea sa, usurinta in utilizare si limbajul foarte 

sensibil si linistitor. 

Utilizarea rezumatelor grafice a fost considerata, 

de asemenea, foarte importanta atat in ceea ce 

priveste invatarea, cat si pentru a sparge 

seriozitatea temelor abordate. 

Expertii au considerat cursul e-learning ca 

avand o interfata de utilizator foarte 

atractiva, si datorita infograficelor si a 

scurtelor rezumate. In acelasi mod, 

infograficele folosite in studiile de caz au 

fost considerate foarte utile pentru a 

incuraja autoinvatarea prin utilizarea 

acestor resurse. 

In plus, expertii au apreciat pozitiv ca 

gestionarea cursului este intuitiva si 

faciliteaza utilizarea acestuia pentru 

persoanele cu competenta digitala 

scazuta. 

  

 

Raportul de validare este disponibil pe site-ul proiectului: 

https://www.appfordem.eu/ 
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PROCES DE PILOTARE. ATELIERE CU GRUPURI TINTA 

 

In ultima etapa a proiectului AppForDem, partenerii au 

desfasurat un proces de pilotare care a vizat testarea aplicatiei 

educationale „Dementa si viata de zi cu zi” si a cursului E-

learning „Ingrijirea specializata pentru ingrijitorii persoanelor cu 

dementa” cu grupurile tinta ale proiectului din Romania, Italia 

si Spania. 

 

Din Octombrie pana in Decembrie 2021, ANS, HABILITAS si 

MENSAJEROS au organizat doua ateliere in tarile lor, menite sa 

evalueze gradul de utilizare a resurselor de invatare mentionate 

mai sus. Un total de 37 de organizatii si 84 de participanti 

(20 din Spania, 17 din Italia si 44 din Romania) au fost implicati 

in proces. 

 

 

In general, opiniile participantilor arata un grad ridicat de satisfactie fata de cei 9 itemi definiti 

in documentul de ghidare pentru pilotare. 

 
 

 

Rapoartele de pilotare la nivel national si international sunt disponibile pe site-ul proiectului. 

https://www.appfordem.eu/ 
 

 

 

organizarea 

experientei de 

pilotare 

Continut  si 

metodologie  
Studii de caz  

Durata aplicatiei si 

a cursului e-learning 

Continut si resurse 

didactice 

 Resurse tehnice si  

didactice.  

 Platformele app si 

e-learning   

 Evaluare generala 

a app si a cursului 

e-learning   

 Satisfactie 

generala! 
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ATELIER DE PILOTARE:  

Opiniile participantilor 

 „Gasesc atat aplicatia, cat si cursul e-

learning foarte utile pentru ingrijitorii 

formali si/sau studenti, fie pentru a-si 

actualiza cunostintele sau pentru a-si 

imbunatati calificarile si pentru 

ingrijitorii non-formali pentru a-i ajuta 

sa-si imbunatateasca modalitatea de 

ingrijire a persoanei cu demenţa." 

 „Ca ingrijitor intr-un camin de varstnici, 

ceea ce apreciez cel mai mult este 

faptul ca aplicatia este usor de accesat 

si imi permite sa gasesc cu usurinta 

informatiile de care am nevoie. Felicitari 

pentru munca extraordinara”. 

 "Cursul, dupa parerea mea, este bine 

facut. Simplu si clar, cu o utilizare buna 

si usor de folosit. Materialele sunt bine 

prezentate, cu multe resurse utile 

pentru cei care se ocupa de ingrijire si, 

de asemenea, pentru mediul personal. 

Ghidul este de importanta 

fundamentala si functionalitate. In 

general, evaluarea mea este covarsitor 

de pozitiva.” 

 ”Per total o treaba buna!” 

 ”Un curs extraordinar de interesant si 

util. Multumim pentru oportunitate, 

professionalism si informatii.” 
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EVENIMENTE DE MULTIPLICARE 

Prezentarea rezultatelor  

proiectului 

 

DISEMINAREA PROIECTULUI  
 

In centrul SOSU Østjylland din Aarhus 
(Danemarca), profesorii, studentii si 

profesionistii din sectorul ingrijirii pe termen 
lung sunt informati cu privire la rezultatele 

proiectului printr-un banner de 2 metri 
inaltime. 

  

Pentru a prezenta rezultatele proiectului si 

pentru a promova implementarea aplicatiei si a 

cursului de e-learning in sistemele nationale de 

educatie si formare profesionala, fiecare 

partener organizeaza evenimente de 

multiplicare destinate factorilor de decizie 

educationali, profesorilor si studentilor, 

profesionistilor din serviciile de ingrijire pe 

termen lung si ingrijitorilor formali si non-

formali. 

In perioada 1 Ianuarie - 28 Februarie 2022, vor 

avea loc evenimente de multiplicare cu grupuri 

tinta in Romania, Spania si Italia. In acelasi mod, 

in Danemarca va fi organizat un seminar cu 

experti in Dementa. 

Contactati partenerii de proiect pentru a 

participa la seminar si la evenimentele de 

multiplicaree: https://www.appfordem.eu/ 

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul proiectului: https://www.appfordem.eu/.. 

Multumim pentru interesul dvs. 

 

SOSU Østjylland  

Danemarca 

 

Anziani  

e non solo  

Italia   

Asociación Edad Dorada 

Mensajeros de la Paz  

C-LM y Galicia. Spania 

Asociatia Habilitas  

Romania 

 

 


