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Τα
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To έργο εξετάζει το πολύπλοκο θέμα
της ασφάλειας των ασθενών που
τυχόν αποτυχία οδηγεί σε
εκατομμύρια ανεπιθύμητα
περιστατικά κάθε χρόνο, με σοβαρές
συνέπειες και άσκοπη ταλαιπωρία
για τους ασθενείς και τις οικογένειες
τους, καθώς και σπατάλη
εκατομμύριων ευρώ των δημόσιων
ταμείων με μορφή αποζημίωσης.
Το έργο αποσκοπεί στο να αυξήσει
τη γνώση και τις δεξιότητες των
μελών των διεπιστημονικών ομάδων
σε τρία κύρια θέματα:
διαπολιτισμική επικοινωνία,
εργασία σε πολυ-πολιτισμικές
ομάδες και ασφάλεια των
ασθενών.
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Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος
θα είναι ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό
Πρόγραμμα σε απευθείας σύνδεση σειρά
μαθημάτων (ΜΟΟC) και η ελεύθερης
πρόσβασης εκπαιδευτικές πηγές, που θα
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: www.ieneproject.eu
Μετά την εκπαίδευση 50 εκπαιδευτώνδιευκολυντών από τις χώρες που
συμμετέχουν για να υποστηρίξουν και να
καθοδηγήσουν τις ομάδες των
εκπαιδευομένων στο MOOC, 150
συμμετέχοντες από την κάθε χώρα- εταίρο
του προγράμματος και περίπου 500
νοσηλευτές/τριες και άλλοι επαγγελματίες
υγείας από όλο τον κόσμο θα λάβουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Page |1
Παρακαλώ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ieneproject.eu

Οι εταίροι εξοικειώθηκαν με όλες τις
πτυχές του έργου, εγκρίθηκε το σχέδιο
εργασίας, η στρατηγική αξιολόγησης και το
σχέδιο διάχυσης του έργου.

Εναρκτήρια
συνάντηση στο
Λονδίνο, 7 και 8
Οκτωβρίου 2015

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες
επικοινωνίας, παρακολούθησης και
αναφοράς και συζητήθηκαν οι οικονομικοί
κανόνες καθώς και οι όροι του
συμβολαίου.
Σχεδιάστηκε η ιστοσελίδα και
συμφωνήθηκε η παρουσίαση του έργου
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποτέλεσμα Νο.
1
Αξιολόγηση
εκπαιδευτικών
αναγκών

Output Νo. 2
European
Training Model
Αποτέλεσμα 3
Ευρωπαϊκό
Μοντέλο
Εκπαίδευσης
Επόμενη
συνάντηση

Το πρώτο αποτέλεσμα που επεξεργαζόμαστε είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών των
νοσηλευτών/τριών και άλλων επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές/διεπιστημονικές ομάδες, σε σχέση με την διαπολιτισμική επικοινωνία και την
ασφάλεια των ασθενών.
Η έρευνα διεξάγεται σε όλες τις χώρες-εταίρους με 30 άτομα ανά χώρα: φοιτητές,
εγγεγραμμένους νοσηλευτές/τριες και άλλους επαγγελματίες υγείας που είναι έτοιμοι να
εργαστούν στο εξωτερικό, μετανάστριες, νεοεισερχόμενοι/ες νοσηλευτές/ριες και άλλο
προσωπικό των νοσηλευτηρίων και άλλων μονάδων φροντίδας υγείας, νοσηλευτές/τριες και
άλλους επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν σε πολυ-πολιτισμικές/διεπιστημονικές ομάδες
υγείας και διαπολιτισμικούς ασθενείς.
Την πιο πάνω έρευνα θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις από 5-10 άτομα- διευθυντικό
προσωπικό και ηγέτες επαγγελματίες υγείας.
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου στην ιστοσελίδα
www.ieneproject.eu.
Βάση των εκπαιδευτικών αναγκών που αξιολογηθήκαν, θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό
μοντέλο που θα αναπτύξει δεξιότητες στην διαπολιτισμική επικοινωνία και την ικανότητα
εργασίας σε πολύ-πολιτισμικές/διεπιστημονικές ομάδες υγείας.
Η μεθοδολογία θα βασιστεί στη συνεργατική μάθηση και συμπαραγωγή σχετική με την
πρακτική, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες πηγές στο διαδίκτυο με άδεια CC.
Μέσα από τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα διαφανούν οι εταίροι θα συλλέξουν σχετικές
πηγές και υλικό από το διαδίκτυο.
Επόμενη συνάντηση θα είναι στη Κύπρος, Λεμεσό, στις 18 και 19 Απριλίου 2016
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