
Inovatyvus skaitmeninis mokymasis
slaugantiems žmones su 

demencijos sindromais

Kauno technologijos universiteto (KTU)
organizuotas renginys skirtas supažindinti su
demencijos problema, problemomis, su kuriomis
slaugantysis gali susidurti rūpindamasis demencija
sergančiu asmeniu, bei sunkumais, kai trūksta
specializuoto išsilavinimo ir mokymo. IDO projekto
metu sukurta mokymosi medžiaga buvo pristatyta
diskusijai palengvinti ir grįžtamajam ryšiui gauti.
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Atėnų Alzheimerio ligos asociacija 2019 m.
rugsėjo 18 ir 21 dienomis organizavo du renginius
Atėnuose. Šie renginiai buvo organizuojami
siekiant didinti suvokimą, kaip demencija paveikia
tūkstančius žmonių, ir informuoti apie iDO
projekto švietimo indėlį į tiesioginės priežiūros
darbuotojų mokymą.

2018 m. lapkričio 12 d. „Virtual Campus“ organizavo renginį pavadinimu
„Keliai į rūpinimąsi savimi, sveikata ir gerove“. Renginys vyko Portugalijos
Porto slaugos mokykloje (ESEP Enfermagem Porto).  Renginio tikslas:
atskleisti rūpinimosi savimi svarbą, slaugant kitus asmenis, ypač daug
dėmesio skiriant slaugytojams.



Žaidimo trukmė, sudėtingumas ir įtraukimas
buvo modeliuojami ir nuo pat pradžių
suprojektuoti atsižvelgiant į reikalavimus ir
poreikius, kuriuos išreiškė tiesioginės priežiūros
darbuotojai, žmonės, sergantys demencija,
šeimos globėjai, demencijos ekspertai.

Lundo universitetas surengė projekto pristatymą
dviejose sesijose 2019 m. rugsėjo 16 d. Renginys
vyko MoA mokymo centre Lunde, Švedijoje. Iš viso
renginyje dalyvavo apie 60 dalyvių. Šis renginys
buvo skirtas supažindinti su tiesioginėmis ir
netiesioginėmis slaugytojų problemomis, su
kuriomis jie gali susidurti besirūpindami demencija
sergančiais žmonėmis, taip pat su problemomis,
susijusiomis su specializuoto išsilavinimo ir mokymo
stoka. Renginio dalyviai - suaugusieji, siekiantys
bendrosios praktikos slaugytojo licenzijos bei keli
mokytojai.
 

„Tech4Care“ („Falconara Marittima“, Italija) ir
„INRCA“ (Ankona, Italija) surengė du sklaidai skirtus
renginius, kuriuose dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių.
Pirmasis renginys įvyko 2019 m. rugsėjo 24 d. dienos
priežiūros centre žmonėms, sergantiems demencija,
ir jų globėjams. Antrasis renginys įvyko 2019 m.
rugsėjo 30 d. „Tech4Care“ būstinėje - pastarajame
dalyvavo demencijos ekspertai, pilotinė grupė,
suinteresuotosios šalys ir plačioji auditorija.
Abiejuose renginiuose buvo siekiama pristatyti
projektą ir parodyti, kaip „iDO“ projektas gali
palengvinti žmonių, sergančių demencija, ir jų
globėjų gyvenimą.

http:// idoproject.eu /game/

IDO masinis atvirasis interneto kursas (MAIK) yra e-
mokymosi platforma, apjungianti daugialypės terpės,
interaktyvų ir tekstinį mokymą tiesioginės priežiūros
darbuotojams. Kursas yra parengtas anglų ir kitomis
projekto partnerių kalbomis.
 Prieigą prie kurso rasite čia:

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


