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În timpul întâlnirii, partenerii au
lucrat împreună pentru a proiecta
modelul pentru dezvoltarea de
cunoștințe privind siguranța
pacienților, abilități de comunicare
interculturală și capacitatea de a
lucra în echipa multidisciplinară /
multiculturală.
A fost organizat un atelier de
prezentări și explorări despre
MOOC.
Raport privind evaluarea nevoilor de instruire (Rezultat nr. 1).

Raport asupra
activitatilor realizate

Un număr de 120 de participanți din cinci țări europene au fost implicațe în studiu.
Toți participanții au subliniat importanța abilităților și cunoștințelor de comunicare
interculturale și modul în care acestea sunt integrate în activitatea zilnică a membrilor
MMHT pentru a oferi îngrijire medicală sigură.
Rezultatele obținute vor fi utilizate pentru dezvoltarea MOOC.
Raportul privind rezultatele analizei nevoilor este publicat pe site-ul proiectului
www.ieneproject.eu.
Rezultat 2- Modelul european pentru dezvoltarea abilităților de comunicare
interculturale și capacitatea de a lucra în MMHT.
Un atelier a fost realizat de profesorul Irena Papadopoulos cu o serie de prezentări și
explorări ale diferitelor abordări documentate în literatura de specialitate, precum și cele
două abordări care provin de la Universitatea Middlesex (ENABLE și abordarea MOOC de
învățare pentru compasiunea competentă din punct de vedere cultural MOOC).
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Partenerii au planificat modulele de
formare pentru MOOC ( comunicare
interculturală, lucrul în echipele
multidisciplinare / multiculturale și
siguranța pacienților), subiectele,
activitățile de învățare propuse și
instrumentele de autoevaluare.

Rezultatul nr. 3
Curriculum de
formare

Rezultatul nr.. 4
Resurse de
formare/învațare/ev
aluare

Partenerii vor colecta materiale de
instruire / învățare / evaluare în licența CC
sau vor dezvolta propriul conținut și alte
materiale legate de modulele și subiectele
propuse, cum ar fi, fișiere text, audio,
video, quiz, link-uri recomandate etc.
Pentru activitățile de învățare din
curriculum precum și instrumente
educaționale pentru formare.
Baza de date a resurselor va fi postată pe
site-ul IENE, www.ieneproject.eu .

Massive Open Online Course (MOOC)

Rezultatul nr. 5
Massive Open Online
Course (MOOC)

Următoarea
reuniune de proiect

Cursul va dura șase săptămâni.
Saptamana 1 - Orientare: familiarizarea cu
MOOC, chestionarul pre-MOOC;
Săptămâni 2, 3 și 4 - Activități de învățare pe
module;
Săptămâna 5 - Sinteza: participanții vor lucra
în grupuri pentru a co-crea instrumente cum
ar fi animații, videoclipuri, vimeos, wiki etc.
Săptămâna 6 - Evaluare: evaluarea sumativă
(călătoria My MOOK), chestionarul postMOOC și chestionarul de evaluare a cursului.
Vor fi organizate și două webinarii.
Cursul va fi găzduit de platforma Blackboard
https://openeducation.blackboard.com .
Următoare întâlnire de proiect va fi in Vejle, Denemarca, în 25 și 26 octombrie 2016

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.
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