
 
 

IAȘI: Workshop CORRECT-IT! Erasmus+ 

 

În data de 18 mai 2019, la sediul OAMGMAMR Filiala Iași din str. Morilor nr.22, va 

avea loc workshop-ul „CORRECT-IT! Fii sănătos!”, eveniment de multiplicare în cadrul 

proiectului de parteneriat strategic VET „Corrective VET international training for 

obesity prevention and healthy life style promotion – CORRECT IT!”, contract nr.  

2017-1RO01-KA202-037373, finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. 

Participarea este gratuită. Sunt disponibile 60 de locuri. 

Obiectivul evenimentului de multiplicare este diseminarea produselor intelectuale 

realizate în cadrul proiectului. Workshopul este, de asemenea, organizat pentru 

informarea asistenților medicali din școli și din grădinițe, asistenților medicali 

comunitari, asistenților din medicina primară, profesorilor, asistenților medicali, 

asistenților sociali, psihologilor, dar și profesiilor ce au un impact educativ și puternic 

asupra populației, cu privire la programul Erasmus+, a activităților și rezultatelor 

proiectului CORRECT-IT! 

Se va discuta despre „Analiza conceptului stil de viață sănătos, concept, analiză și 

colecție de bune practici”, care are rolul de a susține sursele educaționale, de formare cu 

privire la obezitate și un stil de viață sănătos, despre „Curriculum: Curs internațional de 

formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață 

sănătos!”. 

La workshop va fi prezentată structura cursului mixt – online și față în față – „Curs 

internațional de formare profesională pentru prevenirea obezității și promovarea unui stil 

de viață sănătos!”.  

Cursul conține exerciții interactive și sarcini pentru participanți, iar acestea vor fi 

aplicate atât în cadrul modulelor online cât și a celor față în față. 

Nu în ultimul rând, va fi prezentată platforma de cursuri online ce poate fi accesată 

pe website-ul correct-itcourse.eu, principalele obiective ale modulelor din cadrul 

cursului,  ordinea acestora, modulele de evaluare, metodele informale și formale utilizate 

în cadrul acestuia, resursele necesare bunei desfășurări a cursului, atât prin modulele 

online cât și cele față în față.  



 
 

 
 

Un punct important pe agenda workshop-ului este constituit din impresiile 

lectorilor OAMGMAMR Iași după participarea la cursul de formare de formatori „Blended-

learning Obesity prevention and healthy lifestyle skills training course”, desfășurat la 

Foggia (Italia). Aceștia vor prezenta participanților câteva tehnici non-formale de predare 

în abordarea prevenției obezității și promovării unui stil de viață sănătos.  

 

Mai multe detalii despre derularea proiectului pot fi obținute la numărul de telefon 

0232/240695, prin e-mail la adresa secretariat@oammr-iasi.ro, pe website-ul 

organizației www.oammr-iasi.ro sau pe pagina de Facebook: 

www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi  

 
"Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar AgențiaNaționalăși Comisia Europeană 

nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutulinformației."  

http://www.oammr-iasi.ro/
http://www.facebook.com/ordinulasistentilormedicali.iasi

