
OBIECTIVE
Obiectivul principal al proiectului EUcare4.0 este de a sprijini transformarea digitală a asistenței medicale din UE, contribuind la dezvoltarea abilităților, competențelor și cunoștințelor digitale 
necesare pentru aplicarea și utilizarea eficientă a principiilor Health 4.0 și a tehnologiilor de bază în sectorul sănătății mintale. Proiectul va contribui, de asemenea, la dezvoltarea competențelor 
utile în cazuri de catastrofe și pandemii. Într-adevăr, în situația sanitară actuală din cauza crizei coronavirusului, se vede și mai mult nevoia de competențe și adaptarea rapidă a serviciilor de 
sănătate în diverse situații. Pentru a atinge obiectivul proiectului și pentru a răspunde nevoilor identificate din analiza contextului, parteneriatul UE-care4.0 va produce o curricula VET 
inovatoare și conținutul cursului aferent, cursuri de formare, instrumente de evaluare și certificare, precum și un Spațiu de învățare care oferă acces gratuit și deschis la materiale de instruire și 
studii de caz relevante despre tehnologiile Health 4.0.

ACTIVITĂȚI
- Proiectarea structurii și conținutului publicației „Prezentarea sănătății 4.0 specialiștilor în sănătate mintală”
- Proiectarea curriculei și modulelor de formare EUcare4.0
- Proiectarea spațiului de e-learning EUcare4.0, inclusiv studii de caz despre - Sănătate 4.0, ghiduri pentru 
formatori, instrumente de evaluare și certificare
- Dezvoltarea componentelor inovatoare de formare modulară EUcare4.0
- Dezvoltarea spațiului de e-learning EUcare4.0 – testarea spațiului de e-learning EUcare4.0

    R1 R2 R3 
Prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor în sănătate mintală. 
O publicație concepută pentru a oferi profesorilor/
formatorilor/mentorilor VET și specialiștilor în sănătate 
mintală cunoștințe relevante despre Sănătatea 4.0 și 
tehnologiile sale de bază aplicabile în sectorul sănătății 
mintale.

GRUPURI ȚINTĂ
Grupurile țintă principale ale proiectului EUcare4.0 sunt formatori 
VET care oferă diverse training-uri specialiștilor în sănătate mintală. 
Aceștia vor beneficia direct de rezultatele și activitățile proiectului și își 
vor putea dobândi sau îmbunătăți cunoștințele și abilitățile legate de 
Health4.0.
Grupul țintă secundar sunt specialiști în sănătate mintală, cum ar fi 
psihiatri, asistente medicale, psihologi, asistenți sociali și consilieri. 
Proiectul răspunde nevoilor grupurilor țintă, oferindu-le materialele și 
instrumentele de instruire necesare.
De asemenea, răspunde nevoilor organizațiilor partenere, care sunt 
interesate de furnizarea de servicii actualizate, formare și consultanță în 
domeniul sănătății mintale.

REZULTATELE PROIECTULUI

Componente modulare de formare EUcare4.0. O curricula 
inovatoare și un conținut relevant de curs care se 
concentrează pe Sănătatea 4.0 și pe tehnologiile sale de 
bază aplicabile în sectorul sănătății mintale.

Un spațiu online loc de învățare inovator care permite 
accesul flexibil la resursele de formare realizate. Include: 
1) Prezentarea Sănătății 4.0 specialiștilor în sănătate
mintală
2) Un set de studii de caz despre Sănătate 4.0
3) Module de formare Eucare4.0
4) Ghid pentru formatori modulari EUcare4.0
5) Instrumente de evaluare și certificare

www.eucare40.eu facebook.com/EUcare4.0

PARTENERI BUGETUL TOTAL: 268 991 euro.




