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Proiectul
Competenta transculturala este un imperativ in domeniul asistentei medicale si sociale a secolului
XXI. Atit migratia asistentilor cit si a pacientilor este o provocare pentru a furniza ingrijiri competente
cultural.
Proiectul Transfer de Inovatie IENE 2 adapteaza modelul inovator de educatie transculturala a moaselor
si asistentilor medicali si il integreaza in sistemele IVET SI CVET in patru tari partenere: Belgia,
Germania, Romania si Franta. Modelul a fost dezvoltat in proiectul anterior Leonardo da Vinci
Parteneriat IENE 1 ”Educatia Interculturala a Moaselor si a Asistentilor Medicali in Europa”
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Transferul se va efectua in trei etape:

Proiectul
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Partenerio
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Prima intilnire
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Urmatorii pasi

Modelul IENE
este bazat pe
modelul
Papadopoulos,
Tilki si Taylor
(PTT),
implementat in
Marea Britanie
de catre
Universitatea
Middlesex din
Londra si utilizat
pe scara larga in
multe alte
universitati.

3

Mai intii, se vor crea module
de formare si materiale
didactice si se vor organiza
ateliere
in
fiecare
tara
partenera pentru profesori si
formatori pentru a-i pregati sa
implementeze
modelul
transcultural PTT/IENE.

educatia initiala si continua a
moaselor si profesionistilor din
domeniul sanatatii.

Apoi, profesorii si formatorii
pregatiti vor pilota si testa
modelul
PTT/IENE
in

Transferul va fi consolidat prin
activitati de diseminare si
valorizare, incluzind o conferinta

In final, produsele finale vor
putea fi integrate in sistemele
VET regionale, nationale si
europene.

organizata
proiectului.

la

sfirsitul

In
faza
pregatitoare
a
transferului, partenerii vor
efectua un studiu asupra
nevoilor de formare ale
profesorilor si formatorilor.
Rezultatele diagnosticului vor
fi
folosite la formularea
obiectivelor cursului Training
of Trainers (ToT).

Rezultate asteptate
Proiectul IENE2 va continua
sa dezvolte modelul
PTT/IENE.
Partenerii vor crea
metodologii, module si
materiale inovatoare pentru
cursul de formare Training of
Trainers (ToT).

Modelul european PTT/IENE.
Acest produs se va adauga
instrumentelor deja create
(platforma online, ghid
informativ, ghid de invatare).
Principala valoare adaugata a
proiectului IENE2 provine din
implementarea modelului
PTT/IENE, care va fi adaptat

la diferite contexte culturale,
la diferite categorii de moase
si profesionisti din domeniul
sanatatii.
Ghidul strategic pentru
implementarea modelului
PTT/IENE si brosura cu
rezultatele proiectului vor fi
disponibile pe site-ul
proiectului:
www.ieneproject.eu
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Middlesex University (MU) este una dintre cele mai mari universitati din Anglia. MU are o vasta
experienta in administrarea proiectelor europene mari si este o institutie lider in domeniul competentei
culturale in sanatate si asistenta medicala.
Rolul MU este sa asigure coordonarea stiintifica prin:
- Coordonarea studiului asupra nevoilor de formare ale profesorilor si formatorilor
- Crearea metodologiei si instrumentelor de formare pentru Training of Trainers (ToT);
- Coordonarea activitatilor de organizare a atelierelor in tarile partenere si asistarea celorlalti parteneri la
pregatirea profesorilor
EDUNET este o organizatie educationala non-profit, care urmareste sa ofere o platforma de servicii si
resurse pentru promovarea educatiei continue, pentru sprijinirea educatiei profesionale, educatiei pentru
cetatenie activa cit si pentru o dezvoltare durabila.
EDUNET a fost institutia promotoare si coordonatoare a proiectului Leonardo Parteneriat IENE1 si
coordoneaza proiectul Leonardo Transfer de Inovatie „IENE2-Educatia Interculturala a Moaselor in
Europa”.
Rolul sau in proiect este de a:
- Asigura coordonarea operationala
- Coordona etapa pilot a modelului PPT/IENE2
- Coordona activitatile de diseminare

www.katho.be/international

KATHO ofera educatie la nivel inalt pentru asistente si moase. Aproximativ 700 de studenti sunt inscrisi.
KATHO va avea ca sarcini:
- identificarea nevoilor de formare aplicind un sondaj asupra a cel putin 20 de profesori si formatori
- organizarea atelierelor ToT in Belgia si pregatirea a cel putin 10 profesori din scoli IVET si formatori
CVET de la minim doua structuri ale organizatiilor din domeniul sanatatii
- adaptarea si implementarea modelului PTT/IENE pentru educatia moaselor si profesionistilor din
domeniul sanatatii din Belgia
- evaluarea cursului Training of Trainers (ToT) si a implementarii modelului PPT/IENE2
- evaluarea proiectului

Centrul Vocational de Formare al AWO din Preetz este unul din cele trei centre de formare ale AWO
in Schleswig-Holstein. Este o scoala pentru asistenti ingrijitori de batrini recunoscta de stat ca institutie
de formare avansata.
AWO va avea ca sarcini:
- identificarea nevoilor de formare aplicind un sondaj asupra a cel putin 20 de profesori si formatori
- organizarea atelierelor ToT in Germania si pregatirea a cel putin 10 profesori din scoli IVET si formatori
CVET de la minim doua structuri ale organizatiilor din domeniul sanatatii
- adaptarea si implementarea modelului PTT/IENE pentru educatia moaselor si profesionistilor din
domeniul sanatatii din Germania
- evaluarea cursului Training of Trainers (ToT) si a implementarii modelului PPT/IENE2

www.sofoe2s.com

www.edu-net.ro

www.ausbildung-altenpflege.org

SOFOE SANTE SOCIAL este o companie privata de formare in domeniul sanatatii care ofera formare
initiala pentru asistenti si diferite noi calificari pentru ingrijirea batrinilor. De asemena, furnizezaza formare
continua pentru profesiile medicale si sociale la toate nivelurile de calificare , de la doctori la asistenti, de
la asistenti psihoterapeuti la administratori de spital.
Sofoe va avea ca sarcini:
- identificarea nevoilor de formare aplicind un sondaj asupra a cel putin 20 de profesori si formatori
- organizarea atelierelor ToT in Franta si pregatirea a cel putin 10 profesori din scoli IVET si formatori
CVET de la minim doua structuri ale organizatiilor din domeniul sanatatii
- adaptarea si implementarea modelului PTT/IENE pentru educatia moaselor si profesionistilor din
domeniul sanatatii din Franta
- evaluarea cursului Training of Trainers (ToT) si a implementarii modelului PPT/IENE2
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Prima intilnire
Bucuresti, ROMANIA
23-25 Noiembrie 2010

OBIECTIVE
Sa convina asupra rolurilor
si responsabilitatilor fiecarui
partener
Sa stabileasca metodele de
inregistrare si raportare
financiara

REZULTATE
Manualul de calitate si
documentele asociate
Proceduri de comunicare,
monitorizare si raportare
(prima versiune)
Plan de lucru
Plan de diseminare

Sa stabileasca procedura
de comunicare
Sa stabileasca metodologia
si planul pentru investigarea
nevoilor de formare
Sa proiecteze intrumentele
de diseminare

Strategie de evaluare
Contractul de parteneriat si
documentele de raportare
Metodologia de
diagnosticare a nevoilor de
formare (prima forma)
Planul site-ului web

Urmatorii pasi…
A 2-a intilnire
Punctul de plecare al
acestui proiect va fi studiul
asupra
nevoilor
de
formare a profesorilor si
formatorilor.
Fiecare
partenter va identifica si
va efectua un sondaj
comun in tara sa.
Rezultatele acestui studiu
vor fi apoi folosite la
dezvoltarea temelor si
continutului metodologiei
ToT.

o

Identificarea grupurilor tinta si a
participantilor la studiu

o

Stabilirea strategiei si procedurilor de
diagnosticare a nevoilor de formare.

o

Crearea intrumentelor (sondaj, ghid de
interviu) si a ghidului pentru studiu

o

Efectuarea sondajului si a interviurilor

o

Colectarea si raportarea rezultatelor locale

o

Colectarea rezultatelor nationale si crearea
raportului european asupra investigatiei

o

Stabilirea listei de competente necesare
profesorilor si formatorilor

o

Formularea propunerilor de imbunatatire si
adaptarea modelului PTT/IENE

“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.."

Kortrijk, Belgium

23rd-26th Martie 2011

Produs de EDUNET

