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Rezultatul nr. 1

Modelul
European de
formare pentru
îngrijitorii
persoanelor în
vârstă

Nr. 2
Aprilie 2018

În cadrul celei de-a doua întâlniri,
partenerii au împărtășit activitatea
depusa pentru crearea Modelului și
a Curriculumului, au făcut schimb de
idei și au stabilit un plan de acțiune
privind crearea resurselor de
învățare / instruire / evaluare.

Conștientizare Culturală

Primele rezultate ale
proiectului

Newsletter



Cultura proprie și a clientului



Identitatea culturală proprie și a
clientului



Etno istoria proprie și a clientului



Stereotipizarea

Competență culturală


Îngrijire adecvată din punct de
vedere cultural:
- evaluarea competentă din punct de
vedere cultural a nevoilor
- îngrijire culturală și cu compasiune



Cunoștiinte Cultural e

Protecție și advocacy
Senzitivitate Culturală

• Aspecte culturale ale îmbătrânirii



Comunicare interculturală

• Expresii culturale ale singurătății



• Sisteme de sănătate și îngrijire
socială

Compasiune, respect și acceptare
culturală



Implicarea clientului (și a familiei)

• Demența și cultura



Lucrul în echipe multiculturale

Modelul de formare IENE7 se bazează pe modelel original Papadopoulos, Tilki și Taylor
• Aspecte culturale al suferinței
(PTT) pentru dezvoltarea competențelor culturale (1998, 2006) și pe modelul PTT / IENE
pentru educația interculturală a asistenților medicali din Europa.
Descarcă Modelul la https://iene7.eu/training-model/
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Rezultatul nr. 2
Cuerriculum

Modelul a oferit cadrul pentru construirea și livrarea Curriculumului de instruire pentru
îngrijitorii persoanelor în vârstă. Modulele și subiectele Curriculum-ului se bazează pe
competențele stabilite în cele patru domenii ale Modelului de Formare

Activități în
desfășurare
Încărcate pe site
•Resurse culese
pe Internet

Resurse de instruire /
învățare / evaluare

•Liste grupate
pe module pe
subiecte în
secțiunea OER

• Încorporarea
resurselor în
activitățile de
învățare
Folosit pentru a
configura MOOC
(O8)

Utilizate în
instrumentele de
învățare
•Legaturi către
resurse
pentru
informații
suplimentare

În perioada următoare, partenerii vor lucra la căuta pe internet materiale de instruire /
învățare / evaluare și vor crea instrumentele și resursele de învățare care vor fi utilizate în
dezvoltarea activităților de învățare pentru Cursul Online Masiv si Deschis (MOOC).

Website-ul
proiectului

Website-ul proiectului IENE 7 este
disponibil la www.iene7.eu

Au fost create instrumente Social media :
Pagina Facebook IENE Projects
https://www.facebook.com/IENE7project/
Pagina Twitter IENE Projects
https://twitter.com/IENEProject
Canalul Youtube IENE7
https://www.youtube.com/channel/UCIO0OUl5Rq8c
F6uVnDQYcmw?view_as=subscriber
Canalul Slideshare IENE7
https://www.slideshare.net/IENE_7
Blogul IENE7
https://iene7.wordpress.com

Următoarea întâlnire
de proiect

Următoarea reuniune de proiect va avea loc în Almeria, Spania în septembrie 2018

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în aceasta.
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