Proiectul IENE 7
Proiectul IENE 7 are ca scop formarea
persoanelor care acorda îngrijiri la
domiciliu persoanelor în vârstă, migranți
din UE și din afara UE și își propune
îmbunătățirea compețentelor lor de
comunicare, a competențelor
interculturale și sociale, pentru ca aceștia
să aiba oportunități sporite de ocupare a
unui loc de munca in Europa sau să își
consolideze poziția pe piața forței de
muncă și avansarea în carieră.
Principalele rezultate ale proiectului sunt
Cursul Masiv Deschis Online (MOOC) și
Resursele Educaționale Deschise (OER),
disponibile pe web site-ul proiectului
www.iene7eu.

Asociatia EDUNET
Craiova, Romania
Tel/fax: 0040351401203
www.edu-net.ro

Alte produse ale proiectului sunt:
- Un model inovator de predare și
învățare
- Un curriculum, resurse educaționale,
și materiale de invățare
- Metodologia și conținutul MOOC
- Ghid pentru instructori
- Raport de pilotare a MOOC și bune
practice
- Web site-ul proiectului

PARTNERII
Asociatia EDUNET, ROMANIA
Universitatea Middlesex din Londra, UK
Universitatea din Almeria, Spania
Universitatea din Catania, Italia
EAS28- Orasul Ortona, Italia

Vă rugăm să vizitați web site-ul nostru

www.iene7.eu

Programul ERASMUS+
Actiunea Cheie 2: Parteneriate
strategice VET
Proiect: 2017-1-RO01-KA202-037272

Îmbunătățirea
competențelor
sociale, interculturale
si de comunicare ale
migranțiilor și
străinilor care
lucrează ca îngrijitori
ai persoanelor
vârstnice în Europa

Modelul european de
Formare și Curriculum
Partenerii au creat un model inovator de
predare și învățare și un curriculum bazat pe
evaluarea nevoilor de formare.
Raportul privind necesitățile de formare,
modelul de formare și curriculumul pot fi
descărcate la adresa
https://iene7.eu/training-model/
Constientizare
culturală
• Cultura de sine și a
clientului
• Identitatea culturală
a sinelui și a
clientului
• Ethno-istoria de
sine și a clientului
• Stereotipizarea

Competență culturală
• Îngrijirea adecvată
din punct de vedere
cultural:
• Evaluarea culturala
competentă a
nevoilor
• Îngrijire
compasională si
adecvată din punct
de vedere cultural
• Protecție și advocacy

Resurse de formare

Cursul Masiv Deschis Online

Partenerii au căutat resurse educaționale pe Internet,
au colectat materialele de instruire / învățare /
evaluare în licența CC și au dezvoltat conținuturi sau
alte materiale referitoare la modúlele și subiectele din
Curriculum.

(MOOC)
FORMAREA COMPETENȚELOR CULTURALE PENTRU
ÎNGRIJITORII PERSOANELOR IN VARSTA
Cursul este încorporat pe platforma Blackboard și
se adresează îngrijitorilor străini și migranți ai
persoanelor în varsta.

Toate resursele de formare sunt postate pe website-ul
proiectului ca resurse educaționale deschise (OER)
https://iene7.eu/learning-resources/

Instrumentele de învățare
Pentru fiecare subiect, a fost creat un instrument de
învățare și încărcat pe canalul Slideshare.
Apoi, a fost creat un Curs Online, ușor de navigat pe
website-ul proiectului https://iene7.eu/online-course/
Cursul are o durata de șase săptămâni, are
șase Module și fiecare modul este de cinci zile.

Cunoștințe culturale

Sensibilitatea culturală

• Aspectele culturale
ale îmbătrânirii
• Expresii culturale
ale singurătății
• Sisteme de sănătate
și îngrijire socială
• Demență și cultură
• Aspectul cultural al
suferinței

• Comunicare
interculturala
• Compasiune culturala,
respect și acceptare
• Implicarea clientului
(și a familiei)
• Lucrul în echipe
multiculturale

Modelul de formare se bazează pe modelul
IENE/PPT, dezvoltat în proiectele IENE anterioare
(http://ieneproject.eu/learning.php).

Săptămâna 1: Orientare
Săptămâna 2: Conștientizarea culturală
Săptămâna 3: Cunoștințe culturale
Săptămâna 4: Sensibilitatea culturală
Săptămâna 5: Competența culturală
Săptămâna 6: Evaluarea
Participanții vor fi evaluați și vor primi certificate
cu credite pentru curs.
Cursul incepe in Aprilie 2019 și vă puteți
înscrie gratuit.
Instrumentele și resursele de învățare create au fost
utilizate în dezvoltarea activităților de învățare pe
Cursul Masiv Deschis Online (MOOC)

CUM SA VA INSCRIETI LA CURSUL NOSTRU?
➢

Mergeti la
http://www.blackboard.com/coursesites/?sig=3tc0bhWKskreTxiCeSdoJ1Mi%2
Fo8%3D&courseId=_228613_1&timestamp=1550585685&inviteId=BB%253F
BB_orhKOvaC9252HFmrsN94pZ5RH6w7x32Br4DFToVoYIotUG%252B4ivX
5IA%253D%253D

➢

Completați Registration form și înscrieți-va la curs

