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Η δεύτερη συνάντηση
των εταίρων ήταν στη
Λεμεσό, Κύπρος στις
18 και 18 Απριλίου
2016

Αναφορά στην
εργασία που έγινε

Εγκύκλιος

Αρ. 2
Μάιος 2016

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,
οι εταίροι εργάστηκαν μαζί για να
σχεδιάσουν το μοντέλο για την
ανάπτυξη γνώσης στην ασφάλεια
των ασθενών, τις δεξιότητες
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη
ικανότητα εργασίας σε
διεπιστημονικές/πολυπολιτισμικές
ομάδες.
Οργανώθηκε ένα εργαστήριο
παρουσιάσεων και έρευνας για το
MOOC.
Αναφορά για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών (Αποτέλεσμα 1)
120 συμμετέχοντες από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν μέρος στη μελέτη. Όλοι οι
συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία των δεξιοτήτων και γνώσεων διαπολιτισμικής
επικοινωνίας και πως αυτές ενσωματώνονται μέσα στην καθημερινή πρακτική των μελών
των διεπιστημονικών/πολυπολιτισμικών ομάδων για να παρέχουν ασφαλή φροντίδα
στους ασθενείς.
Τα πορίσματα της μελέτης ήταν πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη του MOOC.
Η αναφορά των αποτελεσμάτων για την ανάλυση των αναγκών είναι δημοσιευμένη στην
ιστοσελίδα του έργου: www.ieneproject.eu.
Αποτέλεσμα 2 – ΕυρωπαΪκό μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής
επικοινωνίας και ικανότητας εργασίας σε διεπιστημονικές/πολυπολιτισμικές ομάδες.
Οργανώθηκε ένα εργαστήριο από την καθηγήτρια Ιrena Papadopoulosμε παρουσιάσεις
διαφόρων τεκμηριωμένων προσεγγίσεων καθώς επίσης στις δύο προσεγγίσεις που
δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Middlesex (ENABLE, το MOOC για τη μαθησιακή
προσέγγιση για την πολιτισμικά επαρκή συμπόνια)
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Οι εταίροι σχεδίασαν τις ενότητες
εκπαίδευσης για του MOOC:
Διαπολιτισμική επικοινωνία, εργασία σε
διεπιστημονικές/πολυπολιτισμικές ομάδες
και Ασφάλεια του Ασθενή,
τα θέματα, τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τα εργαλεία
αυτοαξιολόγησης.

Αποτέλεσμα 3
Αναλυτικό
πρόγραμμα
εκπαίδευσης

Αποτέλεσμα 4
Εκπαίδευση/
Μάθηση/
Αξιολόγηση πηγών

Οι εταίροι θα συλλέξουν το
εκπαιδευτικό/αξιολογηθέν υλικό με άδεια
CC ή θα αναπτύξουν δικό τους
περιεχόμενο και άλλο υλικό σχετικό με τις
προτεινόμενες ενότητες και θέματα, όπως
κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, κουϊζ,
προτεινόμενη βιβλιογραφία κλπ, για να
βοηθήσουν στην ανάπτυξη της μάθησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος και των
εκπαιδευτικών εργαλείων.
H βάση δεδομένων θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του IENE: www.ieneproject.eu

Αποτέλεσμα 5
Μαζικό Ελεύθερο
Διαδικτυακό
Πρόγραμμα

Επόμενη Συνάντηση

Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυκό Προγραμμα
(MOOC)
To πρόγραμμα θα είναι διάρκειας έξι
εβδομάδων.
Εβδομάδα 1 - Προσανατολισμός: εξοικίωση
με το MOOC, pre-MOOC ερωτηματολόγιο
Εβδαμάδα 2, 3 και 4 – Μαθησιακές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενοτήτων
Εβδομάδα 5 – Σύνθεση: οι συμμετέχοντες
θα εργαστούν σε ομάδες για να
συνδημιουργήσουν εργαλεία όπως
κινούμενα σχέδια, βίντεος, wikis κλπ.
Επίσης, θα οργανωθούν δύο webinars.
Eβδομάδα 6 – Αξιολόγηση: Εργασία τελικής
αξιολόγησης (My MOOC journey), postMOOC ερωτηματολόγιο και
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του
προγράμματος.
Το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί από την
πλατφόρμα Blackboard:
https://openeducation.blackboard.com
Επόμενη συνάντηση θα είναι στο Bάιλε, Δανία στις 25 και 26 Οκτωβρίου, 2016

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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