
Proiectul IENE 11 PROVAC își propune să 
sprijine și să formeze profesioniștii din 
domeniul sănătății pentru a promova 
vaccinarea și a aborda ezitarea la vaccin, 
pentru a le îmbunătăți cunoștințele despre
vaccin și vaccinare și pentru a dezvolta 
abilități de comunicare, abilități de relație 
culturală și socială, împuternicindu-i să 
lupte împotriva dezinformarii, să abordeze 
vaccinul. ezitarea și îmbunătățirea 
încrederii în vaccin a persoanelor care sunt
mai ezitante sau a persoanelor din grupuri 
dezavantajate. 
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PRINCIPALELE
REZULTATE

Rezultatul nr. 1: Un Set  de
instrumente informative

Proiectul  va  începe  cu  cercetări  privind
vaccinarea  și  imunizarea,  pentru  a  detecta
problemele cheie și a stabili subiectele pentru
Ghidul informativ.

Partenerii vor cartografia pe Internet resursele
informative  și  instrumentele  care  pot  fi
utilizate  de  personalul  medical  pentru  a-și
îmbunătăți și   actualiza  cunoștințele despre
vaccin și vaccinare.

Apoi,  partenerii  vor  crea  fișele  informative,
traduse  în  toate  limbile  partenerilor  și  vor
organiza  campanii  informative  în  rândul
grupurilor  vulnerabile  și    persoanelor  care
sunt ezitante la vaccinare.

Rezultatul nr. 2:  Modelul
european i Curriculumul deș

formare
Bazându-se pe modelul PPT/IENE dezvoltat în
proiectele  IENE  anterioare,  partenerii  vor
stabili  un  curriculum  de  formare  a
profesioniștilor  din  domeniul  sănătății
implicați  în  vaccinare și  imunizare,  cu scopul
de a le spori competența de a aborda ezitarea
la  vaccin,  abilitățile  de  comunicare  și  relații
sociale pentru a lucra cu oameni care provin
din  grupuri greu de accesat. 

Rezultatulnr. 3: Instrumente de
învă areț

Partenerii vor crea instrumente de învățare de
dimensiuni mici, organizate într-o formă 
atractivă cu link-uri către resurse 
suplimentare, videoclipuri You tube, animații 
și alte surse de informații colectate de pe 
Internet în licență CC 

Acestea  vor fi postate pe platforma web sub o
formă de ușor de utilizat si navigat   în toate 
limbile partenerilor pentru a fi folosit de 
personalul medical pentru auto-învățare și 
pentru a-și îmbunătăți cunoștințele despre 
vaccinare.

Rezultatul nr. 4: Curs online
masiv deschis (MOOC)

Sub coordonarea Edunet, partenerii vor crea o
metodologie și  conținut pentru un Curs de 
formare privind vaccinarea și vor furniza 
Cursul online (MOOC), având ca scop 
instruirea profesioniștilor din domeniul 
sănătății pentru a aborda ezitarea la 
vaccinare.

Cursul va fi susținut, pilotat și evaluat pe 
parcursul a șase săptămâni. 

Grupuri țintă propuse

Profesioniștii din domeniul sănătății 
implicați în furnizarea vaccinării 
participanți  la MOOC 100
Facilitatori MOOC participanți la 
training 16

Participanți la seminarii și conferințe 
europene 140

Alte părți interesate 120
Persoane mai ezitante sau persoane 
din grupuri defavorizate participante 
la campania de informare 800

Persoane atinse în diseminare (față în 
față+online) 4000


