COACH BOT
“Modular e-course with virtual coach tool support”
PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE CONTINUĂ
LEONARDO da VINCI
Coordonat de către FOR.COM

COACH BOT CURRICULUM
Versiune 1.1

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicaţie reflectă doar punctul de vedere a autorului, fapt pentru care
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice posibilă utilizare a
informaţiilor conţinute în acest material.

COACH BOT
142835-LLP-1-2008-1-IT-LEONARDO-LMP

COACH BOT CURRICULUM

Finanţat de Comisia Europeană – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Programul De Învăţare Continuă: Leonardo da Vinci, Multilateral de proiect
COACH BOT, De proiect număr 142835-LLP-1-2008-1-IT-LEONARDO-LMP

Elaborat de către

FOR.COM.
Aarhus Social and Health Care College

Contribuie furnizate
de către

FOR.COM.
Gruppo Pragma
Romanian Society for Lifelong Learning
Secondary school of nursing Ljubljana
Norton Radstock College
Seed Association

Pachetul de lucru N °
şi titlul

WP 2: Needs analysis and design of COACH BOT
methodology

Deliverable N ° şi
titlul

7: COACH BOT curriculum

Nivelul de diseminare

Publică

Deliverable grupţintă

Profesioniştii din domeniul sanitar şi asociaţiile
lor, autorităţile de sănătate, agenţii de formare profesională, şcoli secundare şi universităţi care oferă cursuri în sectorul de sănătate,
profesorilor şi formatorilor

Limbaj

Român

Dată

07/05/2009

1

COACH BOT CURRICLUM
Course Title: “Enhancing the European home healthcare professionals’ competencies”
Module de curs
DOMENIUL: Aspecte Medicale

Numărul modulului

A1

Titlul modulului

Sprijinirea persoanelor pentru a accesa şi participa la activităţi recreative

Descrierea modulului

Participanţii vor putea identifica nevoile recreative noi şi deja existente, interesele şi preferinţele. Participanţii vor putea
examina capacitatea fiecărui pacient în parte. Participanţii vor fi în măsură să planifice şi să susţină un nivel ridicat de
stimulare fizică şi mentală a persoanelor şi să le îmbunătăţească motivaţia.
Dezvoltarea acestor aptitudini va implica cunoştinţe şi competenţe ce ţin de a încuraja persoanele să participe la activităţi de recreere.
Principalele teme ale modulului: încurajarea persoanelor pentru a face cât mai mult posibil singure, pentru a reuşi să
lucreze împreună cu alţii, aptitudini de comunicare şi capacitatea de a oferi un serviciu integrat, etic şi inclusiv care să
răspundă nevoilor şi intereselor persoanelor, care apelează la serviciile de sănătate şi asistenţă socială.

Numărul modulului

A2

Titlul modulului

Sprijinirea persoanelor în viaţa de zi cu zi

1

Descrierea modulului

Va permite participanţilor să se pună de acord cu pacienţii cu privire la sprijinul de care au nevoie în viaţă de zi cu zi şi îi
va ajuta în planificarea sau oferirea sprijinului de care au nevoie.
Se va dori ca participanţii să-şi dezvolte anumite competenţe cum ar fi înţelegerea serviciului etic şi inclusiv ceea ce include o înţelegere a legislaţiei şi a codurilor de practică.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi abilităţi precum comunicare, respect, intimitate, tratament egal
şi protecţie. Participanţii se vor informa cu privire la metodele de incurajare, riscurile şi pericolele în diferite medii.
Principalele teme ale modulului: satisfacerea nevoilor care ţin de gospodărie şi a celor personale, alimente şi băuturi,
igiena personala.

DOMENIUL: Aspecte psihologice

Numărul modulului

B3

Titlul modulului

Comunicare cu persoanle în vârstă

Descrierea modulului

Participanţii îşi vor dezvolta înţelegerea privind diferitele etape ale vârstei a treia şi competenţele de comunicare pentru
a interacţiona cu oamenii în vârstă şi a şti cum să descrie şi să recunoască aceste etape.
Dezvoltarea acestor competenţe va presupune cunoştinţe şi abilităţi de comunicare, cum ar fi ascultarea activă, abilitatea de a pune întrebări viabile şi crearea de mesaje asertive atunci când ne adresăm persoanelor în vârstă.
Aceste competenţe vor avea la bază o serie de cunoştinţe fundamentale privind psihologia adulţilor şi un curs de pregătire în sfera comunicării asertive astfel încât conflictele să fie evitate.
Principalele teme ale modulului: vârsta a treia, comunicarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare.

Numărul modulului

B4

Titlul modulului

Comunicarea cu pacienţii pe moarte şi cu familiile lor

2

Descrierea modulului

Participanţii vor deţine informaţii despre procesul biologic al morţii şi despre caracteristicile specifice fiecărei faze şi vor fi
în măsură să comunice cu pacienţii şi cu familiile lor.
Se doreşte ca participanţii să dea dovadă de empatie şi să găsească moduri viabile de comunicare cu pacienţii aflaţi în
stadiul final şi cu familiile lor, astfel asigurându-le un serviciu util.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi aptitudini ca de exemplu adoptarea unei reacţii
corespunzătoare în funcţie de pacient şi de familia sa şi înţelegerea faţă de propriile lor sentimente.
Aceste competenţe au la bază cunoaşterea fazelor procesului biologic al morţii. Se doreşte ca participanţii să înveţe să
reacţioneze adecvat în situaţii de stres sau conflictuale.
Principalele teme ale modulului: fazele procesului biologic al morţii şi caracteristicile lor, reacţii psihologice la moartea
unei persoane apropiate, comunicare, empatie faţă de pacienţii pe moarte şi familiile acestora, precum şi principiile de
bază ale centrelor de îngrijire paliativă.

Numărul modulului

B5

Titlul modulului

Comunicarea cu pacienţii cu deficienţe de auz

Descrierea modulului

Participanţii vor cunoaşte caracteristicile persoanelor cu deficienţe de auz şi vor şti cum să înlocuiască informaţia lipsă.
Participanţii vor fi instruiţi cu privire la comunicarea non-verbală şi la problemele de vorbire. Participanţii îşi vor dezvolta
înţelegerea privind deficienţele de auz ale pacienţilor.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe din domeniul anatomiei şi fiziologiei urechii şi ajută participanţii
să deosebească diferitele tipuri de deficienţe de auz. Participanţii vor fi familiarizaţi cu diferitele metode de instruire şi
comunicare cu persoanele cu deficienţe de auz şi cu modul de utilizare a comunicării verbale şi non-verbale.
Participanţii vor fi în măsură să utilizeze elemente de bază sau limbajul semnelor. Participanţii se vor dovedi înţelegători
şi respectuoşi faţă de pacienţii cu deficienţe de auz.
Principalele teme ale modulului: auzul uman, metode de instruire a persoanelor cu deficienţe de auz, clasificarea semnelor şi principiile de comunicare cu pacienţii cu deficienţe de auz.

Numărul modulului

B6

Titlul modulului

Comunicarea cu pacienţii cu deficienţe de vedere

3

Titlul modulului

Participanţii vor cunoaşte caracteristicile persoanelor cu deficienţe de vedere şi vor şti cum să le înţeleagă comportamentul pentru a comunica mai bine. Participanţii vor deţine informaţii atât despre comunicarea verbală, cât şi despre cea
non-verbală. Participanţii îşi vor dezvolta capacitatea de înţelegere faţă de pacienţii cu deficienţe de vedere şi le vor oferi o bună comunicare.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe din domeniul anatomiei şi fiziologiei ochiului.
Participanţii vor învăţa importanţa comunicării non-verbale. Aceştia vor putea folosi atât canale vizuale cât şi non-vizuale
pentru a obţine informaţii şi vor fi în măsură să reacţioneze adecvat în situaţiile cotidiene în care intră în contact cu pacienţii cu deficienţe de vedere.
Principalele teme ale modulului: etica, vederea umană, elementele non-verbale vs. elementele verbale de comunicare,
principiile de comunicare cu pacienţii cu deficienţe de vedere.

Numărul modulului

B7

Titlul modulului

Relaţia cu familia pacienţilor

Descrierea modulului

Participanţii îşi vor dezvolta aptitudinile de comunicare pentru a interacţiona în mod eficient cu familia pacienţilor şi în
legătură cu aceasta îşi vor dezvolta abilităţi prin care să ajute familiile să se ajute singure.
Se doreşte ca participanţii să dea dovadă de competenţe precum cea de a pune întrebări, de a evita conflictele şi de a
reuşi să interacţioneze în mod eficient cu familia pacienţilor.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi abilităţi ca de exemplu comunicarea, compasiunea şi obiectivitatea profesională, încurajarea familiei. Participanţii vor fi în măsură să stabilească şi să menţină bune relaţii cu familiile
pacienţilor şi să le încurajeze să se ajute singure.
Principalele teme ale modulului: ascultare şi comunicare, compasiune şi obiectivitate profesională, încurajarea familiei.

Numărul modulului

B8

Titlul modulului

Stabilirea unei relaţii de ajutorare

4

Descrierea modulului

Participanţii vor fi atenţi la calitatea relaţiei de ajutorare şi vor aplica strategii prin care să dezvolte aceste relaţii.
Dezvoltându-şi competenţele, participanţii vor învăţa să descrie şi să aplice relaţiile de ajutorare şi să dea dovadă de
empatie. Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi abilităţi precum comunicare, empatie şi îngrijire personală.
Principalele teme ale modulului: mediere şi mediatori, definirea relaţiei de ajutorare şi strategii în stabilirea unei relaţii de
ajutorare.
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DOMENIUL: legislaţia UE/naţională în domeniul sănătăţii

Numărul modulului

C9

Titlul modulului

Introducere în legislaţia UE privind îngrijitorii la domiciliu

Descrierea modulului

Participanţii vor dobândi cunoştinţe despre principalele documente legislative europene şi în special despre cele referitoare la asistenţa medicală. Participanţii vor dobândi informaţii despre orientările legislaţiei europene şi vor putea folosi
aceste aspecte în activitatea de zi cu zi.
Dezvoltarea acestor abilităţi presupune cunoaşterea legislaţiei UE şi a conexiunilor dintre legislaţia UE şi cea naţională.
Participanţii vor putea găsi documentele corespunzătoare domeniului lor de activitate şi le vor putea utiliza în activitatea
de zi cu zi.
Participanţii vor integra legislaţia UE în programul lor de lucru. Principalele teme ale modulului: tratatele din cadrul Uniunii Europene, Drepturi Fundamentale, strategia europeană în domeniul sănătăţii, îngrijitorii la domiciliu şi asistenţa medicală.

Numărul modulului

C10

Titlul modulului

Legislaţia din Marea Britanie privind îngrijitorii la domiciliu

Descrierea modulului

Participanţii vor fi în măsură să înţeleagă diferenţele dintre acte, reglementări, standardele naţionale minime şi orientări
şi modul în care acestea pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea serviciilor.
Participanţii vor dobândi cunoştinţe despre legislaţia privind diferitele tipuri de servicii oferite. Ei vor putea vedea ce tip
de serviciu trebuie oferit. Participanţii vor fi în măsură să furnizeze cel mai potrivit tip de serviciu.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi abilităţi precum capacitatea de a completa un test de autoevaluare, însuşirea unor informaţii despre standardele de îngrijire 2000 şi despre Comisia pentru inspectoratul de asistenţă socială. Participanţii vor face dovada însuşirii bunelor practici în toate aspectele activităţii.
Principalele teme ale modulului: standardele juridice de îngrijire, nivelul minim al standardelor privind serviciile, depăşirea standardelor.
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Numărul modulului

C11

Titlul modulului

Legislaţia din Slovenia privind îngrijitorii la domiciliu

Descrierea modulului

Participanţii vor dobândi cunoştinţe despre elementele de bază ale legislaţiei slovene în general şi despre aspectele
specifice privind legislaţia din domeniul sănătăţii.
Participanţii vor fi familiarizaţi cu ordinea de drept slovenă şi, în special, cu legislaţia din domeniul sănătăţii.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoaşterea constituţiei slovene - drepturile omului şi legislaţia din domeniul sănătăţii. Participanţii vor avea de-a face cu diferite legi şi alte acte juridice pe perioada activităţii.
Participanţii vor fi în măsură să integreze aceste principii în programul lor de activitate.
Principalele teme ale modulului: mediul juridic general, legislaţia din domeniul sănătăţii, etica.
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DOMENIUL: aspecte sociale/etice

Numărul modulului

D12

Titlul modulului

Asistent medical: cod profesional şi aspecte etice

Descrierea modulului

Participanţii vor cunoaşte aspectele etice legate de codul profesional al activităţii de asistent medical şi vor şti cum să
utilizeze aceste aspecte în activitatea lor. Participanţii vor înţelege importanţa comportamentului etic şi astfel îşi vor dezvolta o conduită profesională.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi aptitudini precum înţelegerea principiilor etice generale în conformitate cu codul profesional al activităţii de asistent medical şi acordarea unei importanţe corespunzătoare acestui
subiect.
Participanţii vor da dovadă de înţelegere şi respect cu privire la nevoia de demnitate a pacienţilor.
Participanţii îşi vor dezvolta responsabilitatea de a păstra secretul profesional şi confidenţialitatea.
Principalele teme ale modulului: asistent medical şi pacient, asistent medical şi colaborator, asistent medical şi societate, asistent medical şi organizaţii profesionale.

Numărul modulului

D13

Titlul modulului

Diferenţe culturale în atitudinea faţă de pacienţi

Descrierea modulului

Participanţii îşi vor dezvolta competenţele în descrierea diferenţelor culturale şi vor învăţa cum să treacă peste barierele
culturale în activitatea lor cu pacienţii.
Dezvoltarea acestor competenţe presupune cunoştinţe şi abilităţi precum comunicarea şi însuşirea de cunoştinţe pe
teme interculturale, precum şi comunicarea interculturală.
Principalele teme ale modulului: cultură, diversitate în îngrijirea medicală şi ritualuri de trecere.
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Numărul modulului

D14

Titlul modulului

Asistentul social - Codul profesional

Descrierea modulului

În acest modul, participanţii vor putea înţelege şi identifica obiectivele codurilor de conduită din domeniul asistenţei
medicale şi sociale.
Participanţii vor avea o perspectivă clară asupra a ceea ce se aşteaptă de la asistenţii şi lucrătorii din domeniul asistenţei sociale şi vor atinge performanţa profesională. Se doreşte ca participanţii să cunoască şi să dea dovadă de principii etice şi să îşi poată evalua propriile valori, abilităţi şi cunoştinţe şi să îşi planifice propria dezvoltare.
Dezvoltarea competenţelor presupune cunoştinţe şi competenţe legate de Codul de practică şi conduită, auto-împlinire.
Principalele teme ale modulului: cod de practică, standardele de îngrijire şi punerea lor în practică lor, politici şi proceduri.

Numărul modulului

D15

Titlul modulului

Auto-instruirea şi învăţarea continuă

Descrierea modulului

Participantul va trebui să înţeleagă necesitatea învăţării continue şi să îşi dezvolte competenţe de practică reflexivă: El /
ea va învăţa să reflecte zilnic asupra progreselor profesionale şi să îşi autoevalueze competenţele şi nevoile proprii de
învăţare.
Prin intermediul unui plan individual de învăţare, el / ea îşi va dezvolta obiceiul reflecţiei zilnice asupra activităţii profesionale; va învăţa să depisteze probleme în stadiu incipient şi să acţioneze în mod pro-activ; El / ea va învăţa să
dobândească şi să aplice noile cunoştinţe în mod sistematic.
Principalele teme ale modulului: auto-instruirea şi reflecţia asupra activităţii zilnice.
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