
Dacă doriţi să vă implicaţi sau aveţi 
nevoie de informaţii suplimentare, 

vă rugăm să contactaţi:

Dorim să recrutam cadre didactice din două instituţii 
din �ecare ţară, pentru a lua parte la atelierele de formare.
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Modelul cursului IENE2
Formare de Formatori (ToT)

ŢĂRI PARTENERE
Marea Britanie • România,
Germania • Belgia • Franţa 

VICTOR DUDĂU
vdudau@yahoo.fr

+40 722 538 526

www.edu-net.ro

Acest proiect a fost �nantat cu sprijinul Comisiei Europene.
Aceasta publicatie re�ecta parerea autorilor, iar Comisia 
nu este responsabila de informatia disponibila pe acest site. 

 

ATELIERUL 
FORMARE DE FORMATORI

DOREŞTI SĂ TE IMPLICI ?

ESTI INVITAT ! 

Cursul va � facilitat de către partenerii locali, susţinuţi 
de Prof. Univ. Irena Papadopoulos şi Dr. Taylor Gina.



În al treilea rând, produsele �nale vor � disponi-
bile pentru integrarea în sistemele IVET şi CVET 
regionale, naţionale şi europene. Transferul va � 
consolidat prin activităţi de diseminare şi valori�-

care, inclusiv o conferinţă europeană organizată la 
sfârşitul proiectului.

2.1    Migratia: motivatii, procese, provocari
2.2    Convingeri si comportamente sanitare 
cultural-generice si cultural-speci�ce
2.3    Inegalitati sanitare
2.4    Legislatie nationala si europeana legata de 

1.1    Cultura si identitate culturala
1.2    Provocarea de a trai in societati diversi�cate cultural
1.3    Modele de ingrijire sanitara care promoveaza competenta 
transculturala
1.4    Etnocentrism si stereotipie

În al doilea rând, cu ajutorul 
personalului cali�cat, modelul IENE 
/ PTT va � pilotat şi testat în unele 

organizaţii publice şi private de educaţie 
iniţială şi continuă pentru asistente medicale 

şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii.

În primul rând, vor � create un modul de formare 
şi materiale didactice şi se vor organiza ateliere 
de lucru pentru a permite profesorilor şi a forma-

torilor să pună în aplicare modelul IENE / PTT de 
competenţă culturală.

Introducere
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Obiective Metodologie 
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EDUCATIA  INTERCULTURALA 
A ASISTENTELOR
IN EUROPA

CONSTIINTA CULTURALA 

IENE2 este un proiect Transfer de Inovaţie �nanţat 
de UE prin programul Leonardo da Vinci Învăţare 
pe tot Parcursul Vieţii.

Proiectul construieşte pe IENE1, care a dezvoltat 
un model de învăţare cu privire la competenţa 
culturală şi a produs materiale de învăţare, care 
sunt disponibile pe www.ieneproject.eu
Modelul IENE se bazează pe modelul Papadopou-
los, Tilki şi Taylor (PTT) pentru sănătate 
transculturală şi competenţă culturală.

Competenţa culturală este capacitatea de a oferi 
îngrijire e�cientă luând in considerare valorile 
culturale ale oamenilor, comportamentele si 
nevoile acestora.

Competenţa culturală este un imperativ al îngrijirii 
medicale şi sociale a secolului XXI. Atât migraţia 
asistentelor medicale cât şi a populaţiei este o 
provocare pentru furnizarea de îngrijire 
competentă cultural într-o Europă din ce în ce mai 
multiculturală.

Proiectul IENE2 urmăreşte să contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei şi formării profesionale a asistentelor medi-
cale şi a altor profesionişti din domeniul asistenţei medicale în 
ceea ce priveşte îngrijirea competentă cultural în Europa.

Metodologia de transfer este în trei etape în toate ţările 
partenere: În etapa de pregătire a transferului, partenerii 
vor efectua un sondaj pentru a diagnostica nevoile 
profesorilor şi a formatorilor.
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CUNOSTINTE CULTURALE 

SENSIBILITATE CULTURALA 

COMPETENTA CULTURALA 

3.1    Elemente esentiale de comunicare transculturala
3.2    Bariere pentru comunicarea transculturala
3.3    Sustinerea clientilor
3.4    Universalism, relativism si demnitate umana

4.1    Contestarea si abordarea rasismului, discriminarii si inegalitatilor
4.2    Ingrijiri de sanatate competente cultural pentru copii si familiile lor
4.3    Ingrijiri de sanatate competente cultural pentru adulti si persoane 
virstnice
4.4    Ingrijiri de sanatate competente cultural pentru persoanele cu 
probleme mintale
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