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DE LA A DOUA LA A TREIA REUNIUNE 

 Doua brosuri au fost realizate si traduse in limbile partenerilor pentru a 

promova cursul TOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenerii au contactat scoli din cadrul sectorului de sanatate si alte 

organizatii de educatie initiala si continua pentru asistente si alti 

profesionisti din domeniul sanatatiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a prezentat proiectul IENE precum si modelul trans-cultural PTT/IENE 

 Materialele pentru pregatirea cursului au fost distribuite catre organizatiila 

participante pentru a fi puse la disupozitia participantilor 
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Dragica Baric Büdel, de la organizatia –

mama AWO din Germania a tinut o 

prezentare despre deschiderea 

interculturala a AWO. 

 

 

 

 

Incepand cu anul 2000 Conferinta 

Federala AWO a decis deschiderea 

interculturala (IKÖ).  

Doamna Baric Büdel a explicat prin 

exemple cum AWO implementeaza 

aceasta decizie in termeni de schimbari 

prganizationale, structural si chiar 

arhitecturale. 

  

 

 

MEETING IN BERLIN, GERMANY 

6 – 8 septembrie 
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PRODUSE 

1. Training of Trainers (TOT): 
continut si resurse 

2. Planul de formare si agenda 
atelierelor din Romania, 
Germania, Belgia si Franta 

3. Metodologia si instrumentele 
de evaluare a TOT 

4. A doua versiune a website-
ului 

5. Raportul intermediary (ciorna) 

6. Newsletter-ul  3 (plan) 

OBIECTIVE 

Organizarea atelierelor locale 
(agenda, plan de formare, 
resurse) 
 
Proiectarea metodologiei si 
instrumentelor de evaluare a 
TOT sub coordonarea 
evaluatorului extern 
 
Pregatirea raportului 
intermediar 
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Romania:  19 septembrie 2011 

Germania: 11 octombrie  2011 

Belgia:       26 octombri    2011 

Franta:      22 noiembrie   2011 

 

 

ATELIERE TOT 

 

 

 

 

 

Un raport vibrant 

Marţi, 22 noiembrie Prof Rena Papadopoulos a venit la Lyon cu Dr. Gina Taylor pentru a 

intilni un grup de profesori francezi şi a profesionişti pentru a lucra la cursul TOT. 

14 de persoane au participat la atelier in cadrul scolii de moase IFSI “LE VINATIER” situata 

într-unul dintre cele mai importante spitale de psihiatrie din Lyon. 

O cana de cafea sau ceai si un croissant au fost apreciate de participantii care au venit de 

departe din sudul Franţei sau din oraşele din jurul Lyon. Soarele tocmai se arata cand Prof. 

Papadopoulos s-a introdus dupa cuvintarea de bun venit a directorului şi responsabilului 

pedagogic al şcolii. 

Ea a început cu o adevarata "baie" de conştientizare culturala explicand sensul şi originea 

numelui sau in limba si cultura sa 

grec-cipriotă. 

După aceasta fiecare participant a vorbit despre propriul nume şi 

foarte rapid s-au impartasit cateva povesti profunde, 

surprinzătoare şi foarte emoţionante in cadrul grupului. 

Detaliile personale s-au spus cu autenticitate şi au fost ascultat 

cu o atenţie neobişnuită! 

Atelierul a inceput destul de intens şi de Prof. Papadopoulos a 

făcut o analiză foarte interesantă a abordarii culturale in urma 

careia participantii au fost convinsi foarte rapid de importanţa 

acesteia în viaţa noastră. 

 

 

Prof. Rena 

Papadopoul

os si Dr.Gina 

Taylor au 

calatorit in 

tarile 

partenere 

pentru a 

tine ateliere 

TOT 

Workshop TOT in Franta 
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ATELIERE TOT 

A doua zi a continuat conform programului: toată lumea 

a pregatit un discurs pe subiectul ales legat de 

activitatea profesională proprie. Dupa ce au vizionat 

site-ul www.ieneproject.eu, participantii au luat un prânz 

rapid, cu mostre tipice de gastronomie franceză, fără a 

uita vinul "Beaujolais nouveau" şi brânza Comté! 

Apoi lucrand în grupuri mici, profesorii şi asistentele 

medicale principale au ales subiectul primei lor 

experiente de implementare. 

Gina Taylor a putut prezenta două studii de caz şi a 

răspunde intrebarilor si in franceza, ceea ce a fost mai 

uşor pentru participanti. 

A avut loc si o discutie informală cu privire la viitoarele implementari: mulţi dintre participanti au considerat că ideea de  

competenţa culturala le e clara şi au vrut să meargă mai departe cu aprofundarea modelului PTT/IENE cit si cu 

aplicarea acestuia în curriculum-ul propriu. Ideea rezultanta a fost sa menţina contactul si sa lucreze împreună şi sa 

avanseze conform planificarii date de Prof. Papadopoulos. Yolène şi Violaine vor conduce aceste faze şi vor organiza 

una sau doua întâlniri cu grupul. Toată lumea va incerca sa popularizeze modelul PTT/IENE in domeniul lor de 

activitate fiind convinsi ca este un ajutor important pentru viitorul ţărilor europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie reflecta parerea 

autorilor, iar Comisia nu este responsabila de informatia disponibila pe acest site.." 

a 4-a reuniune 

Aix en Province, Franta 

18-21 Aprilie 2012 
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Workshop TOT in Romania 


