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Proiectul IENE 4 urmareste realizarea 
unor rezultate  tangible precum : 
 

- Un model european nou și inovator 
pentru dezvoltarea de modele de rol  
pentru a promova și sprijini îngrijirea 
cultural competente si de compasiune; 
- Un curriculum de formare pe bază de 
lucru pentru liderii de asistenta medicala 
in conducere cultural competente si de 
compasiune de îngrijire; 
- Instrumente de învățare pentru liderii din 
asistenta medicala in ingrijirea cultural 
competente si de compasiune; 
- Un instrument de măsurare a validat 
pentru auto-evaluare a nivelului de 
compasiune cultural competente in 
domeniul ingrijirii persoanelor; 
- O platformă de educație și formare on-
line; 
- O rețea de schimb de idei și transferul de 
bune practici. 
  
 

http://www.ieneproject.eu/
http://www.edu-net.ro/


 

 
 

 

 

Modelul european pentru 
dezvoltarea  unui 

leadership cultural 

competent si 
compasionat 

 

Modelul european are ca scop să permită 
din asistentilor  medicali lideri și  altor 
lideri din domeniul sănătății (asistenti 
medicali de nivel inalt si a altor cadre 
medicale, profesori și sefi de secție) să 
dezvolte mentoratul și să sprijine 
modelele de rol, în scopul de a promova o 
cultură a mediului clinic / de îngrijire, care 
permite personalului să ofere servicii 
competente cultural și cu compasiune 
tuturor pacienților / clienților. 
Modelul european poate fi descărcat de la 
http://ieneproject.eu/compassion.php 

 
 

 

 

 

Instrument de auto-

evaluare a compasiunii 

cultural competenta  

Acest instrument valid și de încredere, 

a fost creat și testat în șapte țări și este 

disponibil pe website-ul  proiectlui  

http://ieneproject.eu/assessment.php 

 

 

 

 

 

Programul ERASMUS+  
Actiunea   Cheie 2: Parteneriat 

Strategic  

 

  

  

CCOONNSSOOLLIIDDAARREEAA  

CCAAPPAACCIITTĂĂTTIIII  

AASSIISSTTEENNŢŢIILLOORR    MMEEDDIICCAALLII  

ŞŞII  PPRROOFFEESSIIOONNIIŞŞTTIILLOORR    

DDIINN  DDOOMMEENNIIUULL  

SSĂĂNNĂĂTTĂĂŢŢIIII  DDEE    AA  OOFFEERRII  

ÎÎNNGGRRIIJJIIRRII  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  

CCUULLTTUURRAALL    SSII  CCUU    

CCOOMMPPAASSIIUUNNEE  

  

Acest proiect a fost finanțat cu 

sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicație reflectă 

numai punctul de vedere al 

autorului, iar Comisia nu poate 

fi responsabilă pentru orice alta 

utilizare care poate fi dată 

informațiilor. 

 

http://ieneproject.eu/compassion.php
http://ieneproject.eu/assessment.php


Curriculum de 

formaare pntru liderii 

din sănătate 

Curriculum-ul a fost proiectat în 
conformitate cu rezultatele cercetarii 
literaturii, analizei nevoilor și este ghidat  
de Modelul european. 
Curriculum-ul consta din două unități de 
învățare:  

 

Curriculum-ul  este  pilotat și testat în 
șapte țări: Marea Britanie, România, 
Danemarca, Italia, Turcia, Spania și Cipru. 

Un set de șapte instrumente de învățare, 
care urmează să fie folosite pentru 
unitatea 1   și șapte instrumente de 
învățare pentru unitatea 2,  au fost  
create, pilotate și evaluate.  Pentru a 
vedea instrumentele, faceți clic pe 
componentele din modelul de pe site-ul 
IENE  

http://ieneproject.eu/compassion.php   

http://ieneproject.eu/compassion.php

