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Scopul si obiectivele
proiectului

Rezultatele
proiectului

Proiectul IENE 7 are ca scop
formarea persoanelor care
acorda îngrijire la domiciliu
persoanelor în vârstă,
migranți din UE și din afara
UE , îmbunătățirea
compețentelor de
comunicare adecvată,
competențelor
interculturale și sociale,
pentru ca aceștia să își
consolideze poziția pe piața
forței de muncă și avansarea
în carieră și să sporească
calitatea îngrijirii persoanelor
în vârstă din țările
participante și din Europa.
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London,
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EAS28 Commune
di Ortona,
Italy .

Asociatia
Edunet,
Craiova,
Romania;

University
of Almeria,
Spain;

University
of Catania ,
Italy;

Principalele rezultate ale proiectului vor fi un Curs masiv deschis deschis (MOOC) și resurse
educaționale deschise (OER), disponibile pe site-ul proiectului.
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Grupurile țintă

Modelul de formare se bazează pe Modelul
PPT / IENE, dezvoltat în cadrul proiectelor
IENE www.ieneproject.eu

Produsul nr. 1
Modelul de formare

Constientizare

Competență

Modelul
PTT/IENE

Cunoștințe

Prima reuniune de
proiect a avut loc în
Craiova, 23-24
noiembrie 2017

Senzitivitate

Activitatea proiectului a început cu
cercetarea literaturii.
Va fi creat un model de formare nou și
inovator.
Modelul va sprijini crearea unui
curriculum adecvat pentru instruirea
diferitelor categorii de îngrijitori
vârstnici.

În timpul întâlnirii, partenerii s-au
familiarizat cu toate aspectele
proiectului, au adoptat planul de
lucru, strategia de evaluare și planul
de diseminare, regulile financiare și
contractuale.
Ei au proiectat planul site-ului web și
au convenit asupra prezenței
proiectului in social media.

Urmatoarea
reuniune

Urmatoarea reuniune de proiect , in Catania, Italia , 12 -13 aprilie

2018

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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