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CEA DE-A 3-A 
REUNIUNE DE 

PROIECT LA 
CRAIOVA, 
ROMÂNIA 

 

 

În zilele de 2 și 3 februarie 2023, partenerii IENE 
11 s-au întâlnit la Craiova. 
Toate activitățile prevăzute în Planul de lucru s-
au desfășurat conform programului și au fost 
realizate toate produsele. 

Partenerii au convenit asupra instrumentelor de 
învățare de dimensiuni mici și planifică 
dezvoltarea cursului de formare online (MOOC). 

 
 

REZULTATUL  

 nr 3 

INSTRUMENTE 
DE ÎNVĂȚARE  

Sunt gata 

  
Partenerii au creat un set de 16 Instrumente de învățare de dimensiuni mici care vizează creșterea 
nivelului de cunoștințe despre vaccin și vaccinare al profesioniștilor din domeniul sănătății și să îi 
sprijine să promoveze vaccinarea și să lupte cu ezitarea la vaccin. 

Componentele instrumentelor sunt: 

• Cine va lua parte

• Ce să evaluezi

• Cum să evaluezi

• Cum se utilizează 
rezultatele evaluării

• Teoretic

• Practic

• Activități la clasă

• Activități în
practică

• Principii și valori

• Scopuri si obiective

• Definiții

• Ce spun cercetările

• Ce spune legislatia

• Ce spun politicile 
locale

Coponenta
Teoretica

Componenta
Practica

Evaluarea
instrumentului

Evaluarea
rezultatelor

invatarii
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Instrumentele de învățare   urmează constructele Modelului PTT/IENE11 și fiecare instrument 
abordează un subiect specific al modulelor specifice din  Curriculum: 1. Conștientizare culturală, 2. 
Cunoaștere culturală, 3. Sensibilitate culturală și 4. Competență culturală. 

Instrumentele sunt organizate într-o formă atractivă, cu link-uri către resurse suplimentare, scurte 
videoclipuri Youtube, animații și alte surse de informații precum podcast, articole etc., culese de pe 
Internet. 

Instrumentele Bite-sized Learning sunt disponibile pe site-ul web în engleză, română, spaniolă și 
greacă și pot fi descărcate și utilizate de lucrătorii din domeniul sănătății pentru auto-învățare. 

Un compendiu al tuturor instrumentelor de învățare în engleză, greacă, română, spaniolă poate fi 
descărcat și de pe site-ul proiectului la https://iene11.eu/learning-tools/. 
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Massive Open 
Online Course 

(MOOC). 
 
 
 

 Partenerii au conceput Programul cursului  Massive Open Online Course (MOOC). 
Cursul „Promovarea vaccinării și combaterea ezitării la vaccin” își propune să îmbunătățească 
cunoștințele, comunicarea, abilitățile culturale și sociale ale asistentelor medicale, medicilor, 
lucrătorilor comunitari din domeniul sănătății și profesioniștilor din domeniul sănătății, 
împuternicindu-i să lupte împotriva dezinformarii, abordând ezitarea la vaccin și îmbunătățirea 
încrederii la vaccin pentru persoanele care sunt mai ezitanti sau persoane din grupuri defavorizate. 
 
Partenerii au convenit ca MOOC să fie livrat între 2 octombrie și 10 noiembrie 2023. 
MOOC se va desfășura timp de 6 săptămâni și constă în 40 de ore de formar: 

 
Partenerii vor recruta și se vor înscrie la cursul online (MOOC) minim 120 de participanți. Alți 
participanți se pot înscrie singuri la curs. 
  

Verificați pagina MOOC https://iene11.eu/mooc/ și înscrieți-vă la cursul nostru.  
Este gratis! 

 
PASII URMATORI 

 În timpul cursului de formare comună a personalului care va fi organizat în perioada 19-22 iunie 
2023 la Limassol, Cipru, un număr de 16 facilitatori MOOC vor fi pregătiți să conducă învățarea 
participanților la MOOC. 

 

Săptămâna 1: Orientare

Săptămâna 2: Modulul de conștientizare culturală

Săptămâna 3: Modulul de cunoștințe culturale

Săptămâna 4: Modulul de sensibilitate culturală

Săptămâna 5: Competență culturală

Săptămâna 6: Sinteză și evaluare

http://www.ieneproject.eu/
https://iene11.eu/learning-tools/
https://iene11.eu/mooc/

