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CELE 
PROJEKTU

Cel główny:

Zwiększenie świadomości w zakresie zdrowia oraz 
e-zdrowia oraz korzystania z Technologii 
Informacyjno- Komunikacyjnych w opiece nad 
osobami starszymi i chorymi na demencję.

Cele szczegółowe: 

Stworzenie metodologii szkoleniowej dedykowanej 
opiekunom osób starszych i chorych na demencję 
w zakresie e-zdrowia. 

Opracowanie zestawu narzędzi dla opiekunów osób 
starszych i chorych na demencję  o tematyce 
e-zdrowotnej.

Przygotowanie kursu e-learnigowego dla opiekunów 
osób starszych i chorych na demencję rozwijającego 
tematykę e-zdrowia oraz wykorzystywania TIK 
w opiece codziennej. 



REZULTATY 
PROJEKTU

IO2 Metodologia szkoleniowa

IO3 Zestaw narzędzi

IO4 Kurs e-learningowy 



IO2

KROK I 
RAPORT PORÓWNAWCZY NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ 
I E-ZDROWOTNEJ ORAZ WYKORZYSTYWANIA TIK PRZEZ OSOBY DOROSŁE 
W KRAJACH PARTNERÓW PROJEKTU

• Cel: Porównanie poziomu świadomości zdrowotnej i e-zdrowotnej,
a także wykorzystania TIK przez osoby dorosłe w krajach partnerskich

• Wyniki badania pokazały jakie tematy należy poruszyć w modułach
szkoleniowych aby odpowiadały na potrzeby społeczeństw krajów
partnerskich



IO2
KROK II
STWORZENIE PIERWSZEJ WERSJI RAM MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

Partnerzy projektu podczas procesu przygotowania badania na temat świadomości
zdrowotnej oraz e-zdrowia przygotowali pierwszy szkic ram modułów szkoleniowych

W pierwszej wersji partnerzy skupili się na opracowaniu ram metodologicznych dla 6
modułów:
• Moduł 1- Kompetencje cyfrowe
• Moduł 2- Umiejętności komunikacyjne
• Moduł 3- Wprowadzenie w tematykę związaną z podnoszeniem świadomości z

zakresu zdrowia i e-zdrowia
• Moduł 4- Wprowadzenie do wybranych źródeł z zakresu opieki nad osobami

starszymi (fora internetowe, aplikacje telefoniczne, etc.)
• Moduł 5- Filmy o tematyce medycznej- jak je znaleźć i z nich korzystać
• Moduł 6- Korzystanie z komunikatorów społecznościowych (FB, Skype, Whatsapp,

etc.)

Rezultat: Konieczność przeprowadzenia badania angażującego grupę docelową –
delphi survey



IO2
KROK III
BADANIE METODĄ DELPHI DLA OPIEKUNÓW FORMALNYCH ORAZ 
NIEFORMALNYCH OSÓB STARSZYCH I CHORYCH NA DEMENCJĘ

• Ankieta przeprowadzona wśród opiekunów formalnych oraz
nieformalnych osób starszych oraz chorych na demencję

• 60 opiekunów profesjonalnych

• 39 opiekunów nieformalnych

• Celem ankiety było dostosowanie ram modułów szkoleniowych do
potrzeb projektowej grupy docelowej czyli opiekunów osób starszych
oraz chorych na demencję



IO2
KROK III
BADANIE METODĄ DELPHI DLA OPIEKUNÓW FORMALNYCH ORAZ 
NIEFORMALNYCH OSÓB STARSZYCH I CHORYCH NA DEMENCJĘ

Ostateczna wersja modułów szkoleniowych:

• Moduł 1- Świadomość zdrowotna oraz umiejętności komunikacyjne
• Moduł 2- Kompetencje cyfrowe
• Moduł 3- Wprowadzenie do wybranych źródeł z zakresu opieki nad osobami

starszymi
• Moduł 4- Korzystanie z komunikatorów społecznościowych





IO3 ZESTAW NARZĘDZI

Podręcznik dla opiekunów formalnych oraz nieformalnych osób
starszych i chorych na demencję zawierający przydatne materiały
teoretyczne, ćwiczenia oraz słownik pojęć do wykorzystania podczas
szkolenia i samodzielnej pracy w domu (utrwalenie nabytej wiedzy)



PILOTAŻ
EWALUACJA METODOLOGII PROJEKTU

W styczniu i lutym 2020 zostanie zorganizowane szkolenie dla
opiekunów nieformalnych, podczas którego przetestujemy
metodologię stworzoną w ramach projektu. Opinia uczestników
szkolenia pozwoli nam na stworzenie adekwatnego do potrzeb kursu
e-learningowego.



IO4 KURS E-LEARNINGOWY

Wypracowana w projekcie metodologia szkoleniowa oraz kontent
będą dostosowane do kursu e-learningowego dostępnego na
platformie projektu www.elily.eu po przeprowadzonej fazie
pilotażowej.



WWW
STRONA INTERNETOWA

www.elily.eu

https://elily.eu/



