Το πρόγραμμα IENE 5
Το πρόγραμμα ζχει ςκοπό να βελτιώςει
τισ γνώςεισ και τισ δεξιότθτεσ των
επαγγελματιών υγείασ ςε τρεισ κφριεσ
κεματικζσ ενότθτεσ: τθ διαπολιτιςμικι
επικοινωνία, τθν εργαςία ςε πολφπολιτιςμικζσ ομάδεσ και τθν αςφάλεια
των αςκενών.
Tα κφρια παραδοτζα του προγράμματοσ
είναι ζνα Μαηικό ΕλεφκεροΔιαδικτυακό
Πρόγραμμα (MassiveOpenOnlineCourse
- MOOC) και μια Ανοικτι Εκπαιδευτικι
Πθγι (OpenEducationalResources OER), τα οποία είναι διακζςιμα ςτθ
ιςτοςελίδα
του
προγράμματοσ:www.ieneproject.eu
Τα υπόλοιπα παραδοτζα του
προγράμματοσ είναι:
- Μια αναφορά ςτισ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ
- Ζνα καινοτόμο διδακτικό και
εκπαιδευτικό μοντζλο
- Εκπαιδευτικζσ πθγζσ,αναλυτικό
πρόγραμμα και διδακτικό υλικό
- Ζνασ οδθγόσ για τουσ κακοδθγθτζσ
- Ζνα φυλλάδιο ςχετικά με τθ
μεκοδολογία τθσ εκπαίδευςθσ για
το MOOC
- Μια ιςτοςελίδα για το πρόγραμμα
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ToEυρωπαϊκόΜοντέλοκαιτο
Αναλυτικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα

Όλεσ
οι
εκπαιδευτικζσ
πηγζσπου
δημιουργήθηκαν μποροφν να ανακτηθοφν
από
την
ιςτοςελίδα
του
προγράμματοσwww.ieneproject.eu.

Οι εταίροι δθμιοφργθςαν ζνα καινοτόμο
διδακτικό και εκπαιδευτικό μοντζλο και
ζνα αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
βαςιςμζνο
ςτθν
αξιολόγθςθ
των
εκπαιδευτικών αναγκών.
Η αναφορά για τισ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ, το εκπαιδευτικό μοντζλο και το
αναλυτικόπρόγραμμα
εκπαίδευςθ
μποροφν να κατεβοφν από το:
http://ieneproject.eu

Το πρόγραμμα ζχει 6 κεματικζσ ενότθτεσ,
και κάκε μια διαρκεί πζντε μζρεσ.
Εβδομάδα 1: Ειςαγωγική Ενότητα
Εβδομάδα2: Διαπολιτιςμική Επικοινωνία
Εβδομάδα3: Εργαςία ςε πολυπολιτιςμικζσ και διεπιςτημονικζσ ομάδεσ
Εβδομάδα4: Αςφάλεια Αςθενών
Εβδομάδα5: Σφνθεςη των θεμάτων
Εβδομάδα6: Εκτίμηςη και αξιολόγηςη

Εκπαιδεσηικές πηγές
Οι εταίροι ερεφνθςαν διαδικτυακζσ
εκπαιδευτικζσ πθγζσ, ςυνζλλεξαν υλικό
για εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ/αξιολόγθςθμε
άδεια χριςθσ CC, αλλά ανάπτυξαν και
δικό τουσ περιεχόμενο ςχετικά με τισ
ενότθτεσ
και
τα
κζματα
του
προγράμματοσ.

Massive Open Online
Course (MOOC)
Οι πθγζσ και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ
ενςωματώκθκαν
ςτθν
πλατφόρμα
Blackboardκαι
δθμιοφργθςαν
το
πρόγραμμα"TrainingHealthcareTeams".
ΤοMOOCςτοχεφει ςτθν βελτίωςθ των
γνώςεων και δεξιοτιτων των μελών
ομάδων υγείασ ςε τρεισ κφριεσ κεματικζσ
ενότθτεσ: Διαπολιτιςμική επικοινωνία,
εργαςία ςε πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ και
αςφάλεια των αςθενών.

Το πρόγραμμα αρχίηει ςτισ 16
Ιανουαρίου 2017.
Είναι ανοικτό για νοςθλευτζσ και άλλουσ
επαγγελματίεσ υγείασ και θγζτεσ ςτον
τομζα τθσ υγείασ.
Μπορείτε
να
εγγραφείτε
ςτο
πρόγραμμα δωρεάν.

Πώσ θα ςυμμετζχετε ςτο πρόγραμμα;



Πατήςτε:
https://openeducation.blackboard.com/mooccatalog/courseDetails/view?course_id=_1134_1

 Εγγραφείτε (enroll) ςτο πρόγραμμα

