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În timpul întâlnirii, partenerii
au explorat împreună cursul MOOC
creat pe platforma Blackboard și au
propus schimbări și îmbunătățiri,
înainte de a fi pilotat.
Ei au discutat despre metodologia
de pilotare a MOOC, pregătirea
facilitatorilor MOOC și despre modul
de angajare a participanților la
activitățile de învățare și evaluare a
proiectului.
Partenerii au decis să înceapă cursul
la 16 ianuarie 2017.
Participarea personalului medical in cadrul
cursului de formare în domeniul
comunicării interculturale și siguranța
pacienților va fi nelimitată. Pot participa
adulți, formatori, organizații de educație și
formare și alte persoane interesate.

Cursul va dura șase săptămâni.
Saptamana 1 - Orientare: familiarizarea cu
chestionarul MOOC, pre-MOOC;
Săptămâni 2: Comunicarea interculturală
Săptămâna 3: Lucrul în echipe
multidisciplinare multiculturale
Săptămâna 4: Siguranța pacienților
Săptămâna 5 - Sinteza: participanții vor
lucra în grupuri pentru a co-crea
instrumente cum ar fi animații, videoclipuri,
vimeos, wiki etc. și vor fi organizate și două
webinarii;
Săptămâna 6 - Evaluare: evaluarea sumativă
(călătoria My MOOK), chestionarul postMOOC și chestionarul de evaluare a
cursului.
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Am recrutat și am instruit 24 de facilitatori în
România și Danemarca în cadrul atelierelor
de formare de o zi.
În noiembrie și decembrie, alți 30 de
facilitatori vor fi instruiți în Italia, Cipru și
Marea Britanie.
Acestea vor facilita interacțiunea online și
colaborarea între participanți, pentru ai
motiva să se angajeze pe deplin și să
completeze activitățile de predare și
învățare.

Formarea
facilitatorilor MOOC

Mai multe informații despre sarcinile și
responsabilitățile facilitatorilor pot fi găsite
în Manualul facilitatorului disponibil în
engleză, română, greacă, italiană și daneză.
Acesta poate fi descărcat de pe site-ul
proiectului www.ieneproject.eu.

Pilotarea MOOC

Cursul va începe pe data de
16 ianuarie 2017
Detailii despre curs




Durata: 6 săptămâni
Volumul de muncă: 5 ore pe
săptămână
Limba de predare-limba engleză
(cu conținut și discuții în limbile
greacă, italiană, daneză, română)

1. Mergi la
Cum te înscrii la
MOOC?

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

2. Înscriet-te la curs

Următoarea
reuniune de proiect

Următoarea întâlnire va avea loc la Siena, în Italia, la 9 și 10 mai 2017
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