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Scopuri  
si  

obiective 
 

 Proiectul IENE 9 își propune să ofere 
posibilitatea profesorilor de teorie și 
instructorilor de practică să-și 
îmbunătățească abilitățile cu privire la 
problemele LGBT+ și să dezvolte un 
curriculum LGBT+, competent din punct 
de vedere cultural, în domeniul sănătăţii 
și îngrijirii sociale.   
 
Obiective: 
- Dezvoltarea instrumentelor de predare 

și învățare care să fie utilizate de 
profesori / instructorii din domeniul 
sănătății și asistenței sociale pentru a-
și îmbunătăți cunoștințele și 
încrederea în predarea problemelor 
LGBT+; 

- Dezvoltarea cunoștințelor 
profesioniștilor din domeniul sănătății 
și asistenței sociale cu privire la modul 
de susținere a pacienților LGBT+ și de 
satisfacere a nevoilor de îngrijire 
medicală; 

- Pregătirea și pilotarea unui curs masiv 
deschis online (MOOC).  

 
PARTENERI 

 

 

 

Produsele 
proiectului  

  
Principalele produse ale proiectului vor fi:  
 
1. Un raport privind evaluarea nevoilor profesorilor / instructorilor și cursanților în domeniul 

sănătății și asistenței sociale; 
2. Un compendiu cu legislația/ orientările locale, naționale și europene și cele mai bune practici 

privind predarea problemelor LGBT+ în educația pentru sănătate și asistență socială; 
3. Un Model de instruire și Curriculum; 
4. Unitati de predare / învățare (disponibile în toate limbile partenere: EN, IT, SP, RO, GE, DA, 

GR); 
5. Un curs masiv deschis online (MOOC). 
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Întâlnirea 
partenerilor in 
Limassol, 8 – 9 
noiembrie 2019  
 

 Partenerii s-au familiarizat cu toate 
aspectele proiectului, au adoptat planul 
de lucru, strategia de evaluare și planul 
de diseminare. 
 
Au stabilit procedurile de comunicare, 
monitorizare și raportare și au discutat 
despre regulile financiare și contractuale. 
 
Consorțiul a discutat în detaliu despre O1 
și O2 și a convenit că va fi foarte 
important să se elaboreze un chestionar 
pentru a intelege nevoile profesorilor / 
instructorilor și înțelegerea lor asupra 
problemelor LGBT+. 
 
Echipa de proiect a discutat despre planul 
website-ului și a fost de acord cu privire la 
utilizarea social media pentru proiect. 

    

 
Întâlnirea echipei de proiect IENE 9 în 

Limassol, Cipru 
 

 
Produsul nr. 1 
 
Evaluarea 
nevoilor  

  
Primul rezultat la care lucrăm este o „Evaluare a nevoilor profesorilor / instructorilor pentru 
pregătirea LGBT+”. 
   1. Pentru a înțelege dacă problemele LGBT+ sunt abordate în mod adecvat de către programele 
de sănătate și asistență socială;  
   2.   Identificarea necesităților de învățare privind LGBT+ ale profesorilor şi lucrătorilor din 
sănătate si asistenţă socială și depăşirea barierelor interculturale / naţionale. 
 
Pentru acest rezultat, va fi produs un raport de evaluare a nevoilor care va fi disponibil pe website. 
 

Produsul nr. 2  
 
Cercetarea 
politicilor și 
orientărilor 
educaționale 

  
Al doilea produs este o „cercetare pe internet și o documentare sistematică a politicilor și 
ghidurilor educaționale, precum și a legislației la nivel național şi european privind drepturile și 
educația LGBT+”. 
 
Ca parte a acestui produs, vom produce un catalog, ușor de navigat cu informații despre 
legislațiile / orientările / politicile naționale şi europene pentru LGBT+. Acesta va fi tradus în toate 
limbile țărilor participante (EN, IT, SP, RO, GE, DA, GR). 
 

Următoarea 
întâlnire 

  

Următoarea întâlnire va avea loc in Roma, pe 12 şi 13 martie 2020.  
 

  

                      
 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 


