Item

Polonia
Îngrijitor medical

Germania
Îngrijitor persoane
vârstnice

Germania
Asistent personal

România
Îngrijitor bolnavi

Aspecte fundamentale normative

OrdonanŃa Ministerului SănătăŃii - 2011

Prevederi legale ale
landurillor APRO şi
prevederi cadru
De ex. NRW

Baza contractuală:
Contracte cadru între
asociaŃiile cadru

Centrul NaŃional Pro
Vocatie

CondiŃii preliminare

Şcoală secundară de
nivel mediu,
(10 clase)

9 clase, Certificat de
absolvire - Şcoală
Generală

10 clase
Certificat de absolvire
a şcolii

Certificare

Îngrijitor medical

Nivelul EQR
Posibilitate de continuare/ accesare a
perfecŃionărilor

2
Nu există date

Îngrijitor bătrâni (denumirea profesiei
specifică landului)
2
1 an se ia în calcul la
formarea de bază AP
(se scurtează pe 2
ani)
1 an

Nu există condiŃii
preliminare, să poată
comunica pt a se
înŃelege
Personal îngrijitor
(nu există denumirea
oficială a ocupaŃiei )
2
Nu există date

Durata formării

România
Asistent personal al
persoanelor cu handicap grav
Institutul NaŃional
pentru Prevenirea şi
Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
2007
10 clase

România
Îngrijitor la domiciliu
persoane vârstnice
şi copii
LEED SRL
2000

Certificat de calificare
sau de absolvire

Certificat de calificare

Certificat de absolvire

3

2
Nu există date

2
Nu există date

Depinde de organizaŃia care organizează cursul
Nu este stabilit
1/3 din nr. total ore
Nu este stabilit
2/3 din nr. total ore
Nu ese stabilit
în scris, oral, practic:
depinde de organizaŃia care eliberează
certificatele

Depinde de organizaŃia care organizează cursul
120 ore

8 săptămâni

Nr. Ore teoretice

400

750

160

240 Ore

Nr. Ore practice

320

900

min. 2 săptămâni

480 Ore

Nr. Ore total
Forma de examinare

720
oral
în scris
Observări, exerciŃii

1650
practic
oral
în scris

237 (concept JUH)
Colocviu (practice,
oral, în scris, examene combinate
orientate după caz)

720 Ore

10 clase

240 ore
360 ore
în scris, oral, practic:
depinde de organizaŃia care eliberează
certificatele

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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