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REZULTATELE PROIECTULUI NEW-CARE: KIT EDUCATIONAL 
PENTRU PROFESIONISTUL DE REFERINTA IN INGRIJIREA DE 
LUNGA DURATA (LONG TERM CARE - LTC) 

Partenerii proiectului au dezvoltat un kit multilingvistic de resurse educationale 
deschise, care vizeaza instruirea profesionistului de referinta din centrele de 
ingrijire de lunga durata. 
 
Conform CV-ului educational elaborat in Faza 1 a proiectului New-Care, 
profesionistul de referinta din centrele de ingrijire de lunga durata a fost definit ca 
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un tehnician de ingrijire directa ca personal de ingrijire (ingrijitor), care este responsabil de acordarea sprijinului 
personalizat al unui grup de persoane in varsta (4/6), inainte de pregatirea unei povesti personale de viata si odata 
ce a stabilit o legatura emotionala cu fiecare dintre ei. 
In acest sens, partenerii New-Care au dezvoltat un curs e-Learning pentru a instrui profilul noului profesionist. 
Cursul de invatare electronica include un set de resurse multilingvistice adresate cadrelor didactice si formatorilor 
care vor putea sa le implementeze in activitatile lor educative. 

Propunerea e-learning este impartita in 5 module de instruire: 

• Modulul 1. Managmentul modelului ICCP.  
• Modulul 2. Tehnici de comunicare in modelul ICCP.  
• Modulul 3. Managmentul resurselor umane.  
• Modulul 4. Inovatia, accesibilitatea si noile tehnologii.  
• Modulul 5. Factori de risc psiho-sociali si pericole.  

   
Resursele educationale incluse pe platforma sunt urmatoarele: 
 

• 21 unitati de invatare, disponibile in format Scorm 
• Prezentarea infografica a fiecarui modul 
• Chestionare de auto-evaluare legate de fiecare modul de formare 
• Un glosar de termeni 
• Materiale de invatare Video, YouTube 
• Bibliografie si documentatie  
• Evaluarea finala a continutului 
• Diploma 

 
PLATAFORMA E-LEARNING MULTILINGVISTICA: 

BULGARA, DANEZA, ENGLEZA, ITALIANA, SPANIOLA SI ROMANA,

 

https://ed-formacion.org/blocks/itop_course_overview/browse_courses.php?id=1 

  

https://ed-formacion.org/blocks/itop_course_overview/browse_courses.php?id=1
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CUM SA ACCESATI PLATFORMA E-LEARNING? 

Platforma e-learning este disponibila gratuit. Pentru a va „conecta” pe site, este 
foarte simplu.  

Va puteti autentifica ca vizitator sau puteti crea un cont nou. 

• PRIMA OPTIUNE: LOGATI-VA CA SI VIZITATOR 
o Puteti da click pe „Intra” pentru a accesa cursul. 

• A DOUA OPTIUNE: LOGARE AUTOMATA DUPA INREGISTRARE 
o Pentru acces complet la acest site, mai intai trebuie sa va creati un  

cont. 

 

OPINIILE PARTICIPANTILOR DESPRE CURSUL E-LEARNING 

125 de studenti (profesionisti, profesori si studenti din sectorul LTC) din diferite tari au luat parte la procesul de 
pilotare a cursului de e-learning. Participantii au oferit o opinie pozitiva asupra rezultatului invatarii: 

• Continutul este bine structurat in module de instruire si unitati de invatare 
• Experienta pilot este bine organizata. 
• Continutul invatarii a fost bine explicat 
• Resursele de instruire sunt extrem de utile: video, link-uri externe, chestionare, infografice. 
• Pe platforma exista un continut larg de invatare, astfel incat studentii sa isi poata organiza singuri timpul de 

studiu. 
• Cursul reprezinta un set cu continut atractiv prezentat intr-un mod usor de utilizat, adresat studentilor, 

profesionistilor si personalului de ingrijire de baza. 
• Materialele sunt actuale si oportune. 
• Cursul include o bibliografie larga, surse de ducumentare si link-uri catre site-uri web externe. 
• Platforma de invatare electronica este foarte intuitiva si usor de utilizat pentru participantii care au un nivel 

scazut de competente digitale. 
• Materialele au continut vizual care ii ajuta pe elevi sa dobandeasca rezultatele invatarii. 
• Aceste resurse de invatare ar fi foarte utile pentru persoanele angajate in centrele de ingrijire, persoane 

care nu au educatie. 
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INTALNIREA FINALA IN TOLEDO. SPANIA 

Seminarul final al proiectului New-Care a avut loc la Toledo pe 10 Septembrie. Obiectivul a fost acela de a prezenta 
produsele si rezultatele proiectului New-Care si de a schimba opinii si experiente cu privire la calificarea 
profesionistului de referinta pentru a implementa modelul ICCP in centrele de ingrijire pe termen lung („Https://ed-
formacion.org”). 50 de participanti din sectorul de ingrijire de lunga durata de la nivel national au participat la acest 
eveniment. 

Seminarul a fost organizat pe 3 domenii de dezbatere: 

• Prezentarea rezultatelor proiectului NEW-CARE (engleza - spaniola) 
• Resurse educationale deschise pentru dezvoltarea modelului ICCP: Bune practici 
• Resurse educationale deschise si model-ul ICCP in organizatii sociale 

Organizatii nationale relevante au luat parte la acest eveniment al proiectului. Fundatia Pilares, Institutul de 
Gerontologie Matia, Acescam, Artecam si Departamentul de Asistenta Sociala din cadrul guvernului regional 
Castilla-La Mancha. Toate organizatiile au convenit asupra muncii considerabile depuse pentru dezvoltarea 
proiectului New-Care, care a fost considerat un instrument util pentru dezvoltarea modelului ICCP in serviciile LTC. 

Fotografii ale intalnirii finale din Toledo din 10 Septembrie 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newcareproject.eu/ 

https://www.newcareproject.eu/

