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M2

„Introducere în domeniul îngrijirii sănătăţii
şi recomandări de prevenţie a sănătăţii“

Acest modul
se concentrează
pe șase grupe majore
de persoane cu dizabilităţi.
Fiecare dizabilitate este
prezentată împreună cu un joc
cu roluri pentru a înțelege mai
bine situația cu care se
confruntă, precum și sugestii
cu privire la modul de
comportament și de comunicare
cu persoanele cu dizabilităţi.

M9

Acest modul oferă cunoștințe
speciale și competențe în ceea
ce privește vânzarea directă,
înţelegerea clienților, psihologia
clienților și reacțiile lor,
caracteristicile/calităţile
agenţilor de vânzări și criteriile
procesului de vânzare.

Instrumentul de control H-CARE
(bazat pe EQAVET)

Vizitaţi adresa: www.healthcaresales.eu/elearning
Accesul este disponibil după ce vă înregistraţi.

„Comercializarea de suplimente alimentare“

Acest modul acoperă subiectelecheie din comerțul cu dispozitive
medicale de uz casnic și
tehnologii asistive împărțite pe
categorii de dizabilităţi. De
asemenea, modulul include
informaţii privind metodele de
prezentare și mercantizare care
să asigure creșterea vânzărilor.

M7

„Competenţe în managementul vânzărilor“

Cum puteţi să accesaţi
rezultatele H-CARE?

M4

„Comercializarea de dispozitive
şi tehnologii asistive medicale“

Acest modul prezintă cadrul
legislativ care reglementează
vânzările de dispozitive medicale
de uz casnic, tehnologii asistive și
suplimente alimentare, atât la
nivel național cât și european.

M6

„Comunicarea şi colaborarea
cu clienţii cu dizabilităţi“

Adulţii (peste 18 ani) neangajaţi (șomeri) care doresc
să obțină cunoștințe, aptitudini și competențe (bazate
pe principii ECVET) prin intermediul formării inovatoare
VET;
Angajaţii actuali din unitățile de vânzare de produse
de sănătatecare doresc să-și îmbunătăţească și să-și
dezvolte cariera;
Centrele de formare VET care își pot extinde
portofoliul prin oferirea unor astfel de mijloace de
formare inovatoare;
Companiile comerciale (IMM-uri) din domeniul
îngrijirii sănătăţii și suplimente alimentare care pot avea
mai mulți angajați competenți și, astfel, își vor crește
vânzările și imaginea companiei.

M3

„Cadrul legislativ în uniunea
europeană şi la nivel national“

Acest modul este o prezentare
a sistemelor de sănătate din
Europa și diferențele lor,
incluzând politica UE pentru
libera circulație a profesioniștilor
din domeniul sănătății.

M5

Cine sunt beneficiarii?

Analiza comparativă cu privire la cadrul pro lului ocupational, curriculum de
instruire H-CARE și materialele necesare;
Curriculum H-CARE unitar și modulele de instruire:
M1. Introducere în domeniul îngrijirii sănătăţii și recomandări
de prevenţie a sănătăţii
M2. Cadrul legislativ în uniunea europeană și la nivel national
M3. Comercializarea de dispozitive și tehnologii asistive medicale
M4. Comercializarea de suplimente alimentare
M5. Comunicarea și colaborarea cu clienţii cu dizabilităţi
M6. Competenţe în managementul vânzărilor
M7. Competențe antreprenoriale
M8. Comerţul electronic (e-comerţ)
M9. Internship (stagiu de practică)
Platforma e-learning multilingvă;
Instrumentul de control H-CARE (bazat pe EQAVET);
Noul pro l ocupational;
Raportul gradului de utilizare

Acest modul oferă informații și
o privire de ansamblu asupra
comerțului cu suplimente
alimentare (vitamine, elemente
nutritive, tochimicale,
macronutrienți) - tipuri,
compoziție, utilizări și restricții.

M8

„Competenţe antreprenoriale“

„Comerţul electronic (e-comerţ)“

Acest modul prezintă modul de
elaborare a planului de afaceri
și a bugetelor, condițiile și
procedurile necesare pentru
a conduce e cient o afacere,
precum și managementul
resurselor umane.

Cine a realizat rezultate
H-CARE obţinute?

Acest modul furnizează elemente
esențiale pentru realizarea
comerţului electronic (e-comerţ)
cu dispozitive medicale,
tehnologii asistive și suplimente
alimentare. Modulul pune accent
pe problemele teoretice și
practice în conducerea afacerilor
pe internet și prezintă, de
asemenea, aplicații pentru
con gurarea unui magazin
on-line (e-shop).

Cine a realizat rezultate
H-CARE obţinute?

„Internship (stagiu de practică)“
Acest modul oferă cursanților
posibilitatea de a câștiga
experiență aplicată valoroasă
și de a face conexiuni în
domeniile profesionale pe
care le au în vedere pentru
dezvoltarea carierei.

Instrumentul de control a fost dezvoltat ca un mecanism
de obținere a feedback-ului și de evaluare a cunoștințelor,
aptitudinilor și competențelor dobândite de cursanţi în
faza de formare. Acesta cuprinde întrebări obligatorii,
care de nesc situații reale privind deservirea clienților cu
dizabilităţi, iar cursantul trebuie să selecteze cel mai
potrivit răspuns.
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