
Καινοτόμος ψηφιακή εκπαίδευση
στην Άνοια για εργαζόμενους

που παρέχουν άμεση φροντίδα
στον τομέα της άνοιας.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο του Kaunas (KTU) στη Λιθουανία, είχε
ως στόχο να μιλήσει για το ζήτημα της άνοιας, τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας φροντιστής
στην παροχή της φροντίδας σε ένα άτομο με άνοια
και τις δυσκολίες λόγω έλλειψης εξειδικευμένων
γνώσεων και εκπαίδευσης . Παρουσιάστηκαν τα
εκπαιδευτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο
πρόγραμμα iDO για να υπάρξει συζήτηση και
ανατροφοδότηση . 
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Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών διοργάνωσε δύο
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 21
Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα . Στόχος αυτών των
εκδηλώσεων ήταν να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με το πως η άνοια επηρεάζει χιλιάδες
ανθρώπους και να πραγματοποιηθεί ενημέρωση
για τη συμβολή του προγράμματος iDO στην
εκπαίδευση των εργαζομένων που παρέχουν άμεση
φροντίδα στην άνοια .

Το Virtual Campus διοργάνωσε στις 12 Νοεμβρίου 2018 μια εκδήλωση με
τίτλο "Μονοπάτια προς την αυτο-φροντίδα, την υγεία και την ευεξία . " Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου του Πόρτο στην Πορτογαλία (ESEP Enfermagem Porto) με
κύριο στόχο να προωθήσει τη σημασία της αυτο-φροντίδας όταν
παρέχουμε φροντίδα σε άλλους ανθρώπους, όπως τα άτομα με άνοια .



Ο χρόνος εκτέλεσης του παιχνιδιού, η
πολυπλοκότητα και η διαδραστικότητά του
έχουν διαμορφωθεί και σχεδιαστεί σύμφωνα
με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των
εργαζόμενων στην φροντίδα της άνοιας, των
ίδιων των ατόμων με άνοια, των
οικογενειακών φροντιστών και των
επαγγελματιών υγείας ειδικών στην άνοια .

Το Πανεπιστήμιο Lund προώθησε το πρόγραμμα με μια
εκδήλωση που περιελάμβανε δύο ενότητες στις 16
Σεπτεμβρίου 2019. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο
MoA Κέντρο Εκπαίδευσης στο Lund στη Σουηδία με
περίπου 60 συνολικά συμμετέχοντες . Στόχος της
εκδήλωσης ήταν να μιλήσει για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τόσο οι οικογενειακοί όσο και οι
έμμισθοι φροντιστές στην παροχή φροντίδας των ατόμων
με άνοια, καθώς και για τα προβλήματα που προκύπτουν
από
την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και εκπαίδευσης .
Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες που σπουδάζουν ως
πρακτικοί νοσοκόμοι (LPN' s), στην αρχή της εκπαίδευσής
τους . Επίσης παρακολούθησαν μερικοί καθηγητές .

 

Το τμήμα Tech4Care (Falconara Marittima, Ιταλία) και το
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Επιστήμης της Γήρανσης
(INRCA)
(Ancona, Ιταλία) διοργάνωσαν δύο εκδηλώσεις με
περισσότερους από 60 συμμετέχοντες . Η πρώτη
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2019
στο Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια και τους
φροντιστές τους . Η δεύτερη εκδήλωση έλαβε χώρα στις
30 Σεπτεμβρίου 2019 στην έδρα του Tech4Care με
επαγγελματίες υγείας ειδικούς στην άνοια, άτομα που
δοκίμασαν πιλοτικά τα εκπαιδευτικά εργαλεία, άμεσα
ενδιαφερόμενους και γενικό κοινό . Και οι δύο
εκδηλώσεις είχαν ως στόχο να παρουσιάσουν το
πρόγραμμα και να εξηγήσουν πως το πρόγραμμα iDO
μπορεί να διευκολύνει τη ζωή των ατόμων με άνοια και
των φροντιστών τους .
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Η Ανοιχτή Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του προγράμματος iDO
(MOOC) αποτελεί μια ηλεκτρονική εκπαίδευση που περιλαμβάνει μια
ευρεία γκάμα εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων,
με διαδραστικό χαρακτήρα και με τη μορφή κειμένου για τους άμεσα
εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας στην άνοια . Η εκπαιδευτική
πλατφόρμα (MOOC) είναι διαθέσιμη στα αγγλικά καθώς και στις
γλώσσες των εταίρων του προγράμματος .
 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εκπαίδευση εδώ:

https://www.udemy.com/course/training-on-
dementia-for-direct-care-workers/


