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Project objectives 

 
 
Proiectul "Mijloace pentru   educaţia interculturala  a  

asistentilor medicali în Europa" (IENE 3) 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 . 

 

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 compasiune  

- 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.  
 
 
 

Prima reuniune de proiect in  Londra/UK 
31 Octombrie  - 1 Noiembrie 2013 

 
Prima noastra întâlnire de proiect 

a avut loc  la Londra / Marea 
Britanie. Profesor Rena 
Papadopoulos a invitat echipa de 

proiect a tuturor partenerilor 
europeni în campusul Hendon, 
Universitatea Middlesex. În aceste 
două zile au fost clarificate mai 
multe conținuturi precum  și 
procese de organizare și de 

management. Partenerii s-au 
prezentat și au luat contact cu diferite moduri de educație și furnizare de 
servicii medicale în fiecare țară parteneră. Mai mult, partenerii au 
participat la  ateliere de lucru cu privire la definirea notiunii de ingrijiri  
compasionate, realizând că există diferențe interculturale. 
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Partenerii de proiect  
 

 

  
 
www.ao-

siena.toscana.it 
 

Contact 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

 
AOUS/Italia . University Hospital din Siena 

este un spital specializat, care a câştigat o 
reputaţie naţională pentru îngrijire rezidente 
şi tratamente medicale inovatoare. Mândrii de 
rădăcini istorice de tradiţie şi inovare 
constantă în cercetare şi educaţie, oamenii de 

ştiinţă şi medicii continua să lucreze împreună 

pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi 
bunăstarea  psiho-fizica a pacienţilor. AOUS 
este compus din opt departamente 
caracterizate prin activităţi integrate precum 
îngrijiri medicale, învăţământ şi de cercetare. 

 

 
 
www.edu-net.ro 

 
Contact 

Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 
 

 

EDUNET/Romania . Scopul organizaţiei 

"EDUNET" este de a oferi servicii şi 

resurse pentru promovarea educaţiei pe 

parcursul vieţii, pentru sprijinirea 

pregătirii profesionale, educaţia pentru 

cetăţenie activă şi pentru dezvoltare 

durabilă. EDUNET este autorizata de 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi 

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi 

familiei ca furnizor de formare 

profesională pentru adulţi de limbi 

straine. 

Scoala Postliceala EDUNET, pregateste 

asistenti medicali generalist si asistenti 

medicali de farmacie.  

 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 

 

Contact 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.

com 

 

 

Marmara University Hospital /Turcia 

Spitalul Universitar Marmara Cercetare și 
Formare, este unul dintre spitalele mari 

specializate în Turcia cu facilităţi 

moderne, avansate, cu echipamente şi 

personal calificat. Există o vastă 

cercetare şi activităţi educaţionale, 

precum şi colaborarea cu Ministerul 

Sănătăţii, asigurând  pe termen scurt şi 

lung o calitate optimă de examene, 

tratament şi îngrijire medicală. În spitalul 

nostru sunt 541 paturi, 566 medici, 550 

asistenti medicali  si 175 paramedicii şi în 

ultimele trei luni, 800 000 de vizite ale 

pacientilor. Marmara University Hospital 

este  un  spital de primire terţiar. Spitalul 

tratează şi ingrijeste pacienţii in sectiile 

de medicină internă,  chirurgie şi de 

urgenţă. 
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www.mdx.ac.uk 

 

Contact 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@m

dx.ac.uk 

 
Project Co-Ordinator 

 

Middlesex University/UK este una 

dintre cele mai mari universitati din 

Marea Britanie. La cursurile  Middlesex de 

la campusuri noastre din Londra, Dubai și 

Mauritius  învata 40.000 de studenți și 

avem  parteneri  academici de prestigiu 

din întreaga lume. Campusul nostru 

principal este situat în nord-vestul 

Londrei, care este extrem de 

multicultural. Avem o reputatie pentru 

predarea de cea mai mare calitate, 

pentru cercetare, care face o diferență 

reală în viața oamenilor și pentru o 

abordare practică, inovatoare de a lucra 

cu companii pentru a dezvolta potențialul 

personal și să ofere soluții la probleme de 

afaceri. 

 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

Contact 

Annemiek van 

Workum 

a.vanworkum@albe

da.nl 

  

 

Albeda College/Olanda  este un 

colegiu secundar pentru formarea 

profesională și educația adulților, cu 

aproximativ 25.000 de studenți și 2.000 

de angajați (personal de predare și  

personal nedidactic). Colegiul este 

furnizor  de formare profesională pe 4 

nivele, în timp ce educația generală a 

adulților se bazează în principal pe 

contracte cu autoritățile locale vizand a 

furniza competențe de bază și lingvistice 

pentru noii imigranți. 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

Contact 

Friederike Jung 

friederike.jung@vol

kssolidaritaet.de 

 

 

Volkssolidarität/Germania este  o 

asociatie  non-profit  din Gera, 

independenta  din  punct de vedere 

politic și confesional, care are    scopul de 

a crea facilități de sănătate și bunăstare. 

Cu o gamă largă de servicii sociale, 

asociația desfasoara activitatati cu 

seniori, copii și adolescenți și persoane 

care au nevoie de asistență. Gestioneaza 

toate serviciile, cu un număr de 300  de 

persoane. 
 

 
 

 

 
 
Mai multe informatii 

despre proiect  
 
www.ieneproject.eu 
www.ienetools.wordpress.c
om  

 

________________ 

 
Urmatoarea 
reuniune de proiect 

 
 10-11 Aprilie 2014 
in Istanbul/Turcia 

 
________________ 
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