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Craiova, str. Constantin Brâncuşi, nr. 15, tel./fax: 251.541590;0251.420534
www.scoalaecologica.ro; email: director@scoalaecologica.ro

Titlul proiectului:
CONTRIBUŢII EUROPENE LA FORMAREA PROFESIONALĂ A VIITOARELOR NURSE

LLP-LdV/IVT/2013/RO/120
Proiectul urmăreşte, în acord cu obiectivele generale ale Programului Leonardo da Vinci, să sprijine
participanţii în cadrul activităţilor de formare iniţială, să dobândească şi să folosească competenţe în vederea
facilitării dezvoltării profesionale şi personale.
De asemenea, proiectul urmareşte realizarea obiectivelor specifice ale Programului Leonardo da Vinci Mobilităţi prin promovarea calităţii în educaţie şi formare profesională iniţială şi să asigure învăţarea limbilor
moderne.

Obiectivul general: Creşterea calităţii procesului de formare profesională a elevilor, în vederea
dobândirii de cunoştinţe şi deprinderi care să le faciliteze dezvoltarea personală şi accesul pe piaţa europeană a
muncii, in raport cu cerintele actuale ale unitatilor medicale pe plan european.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Îmbunătăţirea compeţentelor profesionale şi dezvoltarea abilităţilor practice specifice nursingului în vederea
atingerii standardelor profesionale cerute de unitatile medicale şi utilizate în practica europeana
- Dezvoltarea competentelor lingvistice şi de comunicare în limbi străine pentru asigurarea unei mai bune
integrări pe piaţa muncii europene
- Dezvoltarea dialogului cultural, social şi civic pentru facilitarea schimbului de informaţii si de experienţă
practică intre elevii şcolii noastre şi specialistii din unităţi sanitare europene


Echipa de gestiune pentru acest proiect este următoarea:
- Manager proiect / responsabil proiect- Teclu Codreşi, Preşedinte Consiliul de Administraţie/Manager
- Persoana de contact şi responsabil privind diseminarea rezultatelor proiectelor – dr. Gerda Margine
- Responsabil cu formarea profesională, flux 1 – as. medical Andrei Pană
- Responsabil cu formarea profesională, flux 2 – as. medical Tanţi Olaru
- Responsabilul financiar – ec. Nicuţa Niculeanu

 Rezultatele aşteptate sunt:
- formarea şi dezvoltarea de noi competenţe profesionale pentru calificarea de asistent medical generalist,
finalizate prin obţinerea unui certificat de mobilitate Europass,
- un curs de limbă italiană susţinut în România şi unul pentru completare în Italia, finalizate prin atestate de
competenţă lingvistică,
- creşterea adaptabilităţii viitoarelor nurse la cerinţele actuale ale unităţilor medicale şi practici de succes în plan
european,
- un curs de pregătire culturală pentru creşterea nivelului cultural şi social, specific ţării gazdă,
- vizită de documentare culturală în vederea adaptării şi implicării elevilor în comunitatea europeană,
- cunoaşterea practicilor şi standardelor de lucru în spitale din Italia şi a modalităţilor de organizare a sistemului
sanitar, prin participarea la un curs de pregatire pedagogică,
- 2 conferinţe de presă, pentru vizibilitate şi diseminare, 500 de pliante pentru pregătire şi informare, 30 de
ghiduri care vor conţine caietul de stagiu clinic şi informaţii despre proiect
1



Durata proiectului: 11 luni (septembrie 2013 - iulie 2014).



Bugetul proiectului: 109530.00 euro

 Grupul ţintă este format din 30 de elevi de la Şcoala Ecologică "Sfântul Ştefan",Craiova , din anul II şi
III de studiu, specializarea Asistent Medical Generalist care vor realiza un stagiu de 150 de ore, timp de 5
săptămâni, la o unitate medicală din Italia, localitatea Celano, dupa cum urmează:
I flux: 31.03 – 4.05.2014 pentru anul III, A.M.G.
fluxul II: 12.05-15.06.2014 pentru anul III, A.M.G.
Modulele abordate prin acest proiect sunt:
1. Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE – 72 ore
2. Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE – 36 ore
3. Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE – 42 ore
4. Modulul GERONTOLOGIE, GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC – 75 ore
5. Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE – 75 ore


Validarea şi recunoaşterea competenţelor
Scoala va valida rezultatele învăţării, evaluate şi certificate de către partenerul de primire, şi le va integra
în procesul de formare la modulele de pregătire profesionala care au alocate ore de pregătire practică în planul
de învăţământ.
Validarea şi recunoşterea abilităţilor se va face urmărindu-se Acordul de Formare, Angajamentul de
Calitate şi Certificatul de Mobilitate Europass. Acest certificat va fi completat conform formularului
Documentului de Mobilitate Europass şi va fi înregistrat la Centrul Naţional Europass din Romania.
După finalizarea stagiului şcoala va da fiecărui participant un certificat de participare la stagiu.
Certificarea pregătirii lingvistice pentru cei 30 de elevi selectaţi care vor urma un curs de limbă italiană, se va
face de către o firmă specializată, printr-un examen pentru atestare a cunoştinţelor, în urma căruia vor primi un
certificat de absolvire recunoscut de MECTS.
Referitor la achiziţiile personale, prin intermediul acestui proiect, vor fi dezvoltate la participanţi
competenţele de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională, competenţele de relaţionare interpersonală,
precum şi însuşirea valorilor europene – toleranţă, cooperare, multiculturalism, respectul şi promovarea
valorilor naţionale româneşti.
Relevanţa proiectului rezidă din valoarea adăugată la dezvoltarea profesională şi dezvoltarea personală
a participanţilor.
Dezvoltarea profesională rezidă din abilităţile practice dobândite de elevi în timpul stagiului de
practică.
Dezvoltarea personală – activităţile proiectului contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale,
consolidarea abilităţilor de colaborare şi munca în echipă, învăţarea unei limbi straine, îmbogăţirea cunoştinţelor
despre cultura şi civilizaţia italiană.
Proiectul este relevant nu doar la nivelul şcolii noastre, tema este de interes general, ea constituie o
problemă cu aplicabilitate judeţeană şi naţională întrucât derivă din actualitatea socio-economică, fiind situaţii
asemănătoare cu care se confruntă multe alte şcoli postliceale din România.
Rolul acestui stagiu este de a veni în sprijinul elevilor de la Şcoala Ecologică "Sfântul Ştefan" care
doresc sa dobândească şi să dezvolte noi competenţe profesionale, lingvistice şi culturale, necesare integrării
mai rapide pe piaţa muncii din Europa.
Manager proiect
Mat. pr. Teclu Codreşi

Responsabil privind diseminarea rezultatelor proiectelor
Dr. Gerda Margine
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