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Esti interesat de proiectul 

nostru?  Contacteaza-ne! 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator Romania 

 

Victor Dudau  

Bd. Nicolae Titulescu 

Bl A3 Sc 1 Ap 4 

 

vdudau@yahoo.fr 

www.edu-net.ro  

 

 

Coordonator international de project  

 

Rena Papadopoulos  

Middlesex University London/UK 

 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 

www.mdx.ac.uk 

 

Mai multe informatii despre proiect: www.ieneproject.eu       

                                                            http://ienetools.wordpress.com/  
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 Proiectul 

 

Proiectul "Mijloace pentru   educaţia interculturala  a  

asistentilor medicali în Europa" (IENE 3)  eate un proiect 

european desfasurat in cadrul programului Lifelong Learning   finantat de 

Comisia Europeana.  
 

El are scopul de a creşte abilităţile asistentilor medicali şi personalului 

medical pentru furnizarea de îngrijiri cultural competente şi de 

compasiune pentru pacienţi şi pentru a facilita participarea lor 

eficientă la piaţa forţei de muncă Europeana.   

 

Parteneri din 6 ţări europene, Marea Britanie, România, Italia, 

Germania, Turcia şi Olanda, vor dezvolta şi pilota mijloacele  care 

permit punerea în aplicare a modelului European PPT/IENE pentru 

educaţia interculturala a asistentilor medicali . 

 

El se va derula pe parcursul a 2 ani: 1 august 2012-31 august 2015.   

 

Activităţi planificate  

 

Cei şase partenerii europeni  

 Vor adapta si dezvolta modelul PPT / IENE de educatie 

transculturala 

 vor crea o seturi de mijloace  de formare inovatoare pe 

următoarele tematici: 

- îngrijire compasiunala  

- curaj în asistenţa medicală  

- comunicare interculturală terapeutică 

 Vor  crea şi pilota instrumente de evaluare inovatoare 

 Vor colecta studii de caz privind învăţarea interculturală, 

pentru compasiune şi  de îngrijire cultural competente.  
 

 

The Project Partners 
 

 
www.albeda.nl 
 

Albeda College/Netherlands  
Colegiu secondar pentru esucatie 
vocational si educatie a adultilor  

  
www.ao-siena.toscana.it 
 

AOUS/Italy  
Spitalul  Universitatii din  Siena 

 

 
www.edu-net.ro 
 

EDUNET/Romania 
Organizate de servicii si resurse  

educationale  

 
www.marmaraeah.gov.tr 
 

Marmara Hospital/Turkey 
Spitalul Universitatii Marmara,   Centrul de 
Cercetare si Formare  

 

 
www.mdx.ac.uk 

 

  Middlesex  University  /UK 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.de/gera 

 

Volkssolidarität Gera/Germany 
Asociatie nonprofit, independenta politic  
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