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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι
παρουσίασαν την έκθεση της πιλοτικής
μελέτης του MOOC στην πλατφόρμα
Blackboard, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα
των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων και
συζήτησαν τα κριτήρια για την απονομή των
πιστωτικών μονάδων από το ICN, και
προγραμμάτισαν την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του MOOC σε ένα εγχειρίδιο
«καλής πρακτικής» στην ιστοσελίδα του
προγράμματος.
Οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με τη
στρατηγική διάχυσης και διατήρησης και
συζητήθηκε η μεθοδολογία για την οργάνωση
των εθνικών σεμιναρίων.
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση των
Το πρόγραμμα άρχισε στις 16 Ιανουαρίου 2017
ομάδων φροντίδας υγείας στη
και διήρκησε έξι εβδομάδες:
διαπολιτισμική επικοινωνία και την
Εβδομάδα 1-Προσανατολισμός: Εξοικείωση με το
ασφάλεια των ασθενών» είχε
MOOC, ερωτηματολόγιο πριν το MOOC
περισσότερες από 600 συμμετοχές
Εβδομάδα 2-Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Εβδομάδα 3-Δουλεύοντας σε Διεπιστημονικές και
Πολυπολιτισμικές Ομάδες
Εβδομάδα 4-Ασφάλεια Ασθενών
Εβδομάδα 5-Σύνθεση: Οι συμμετέχοντες θα
εργαστούν σε ομάδες για να συν-δημιουργήσουν
εργαλεία όπως κινούμενα σχέδια, βίντεο, wikis
κλπ. Επίσης θα οργανωθούν δύο webinars
Εβδομάδα 6-Αξιολόγηση: Εργασία για τελική
αξιολόγηση (το ταξίδι μου στο MOOC),
ερωτηματολόγιο μετά το MOOC και
ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση του
προγράμματος
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Τα εθνικά σεμινάρια

Ένα εθνικό σεμινάριο θα διοργανωθεί σε κάθε
χώρα εταίρο μεταξύ Ιούνιου-Ιούλιου του
2017, με τη συμμετοχή νοσηλευτών και
άλλων επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτών,
προσωπικό/διευθυντές από οργανισμούς
παροχής εκπαίδευσης, εκπροσώπους των
εθνικών επαγγελματικών φορέων και
κυβερνητικών σωμάτων, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τα θέματα των σεμιναρίων μπορεί να
περιλαμβάνουν:
-

-

-

-

Πώς να
δημιουργήσετε το
δικά σας MOOC;

1. Κατεβάστε τον οδηγό για την ανάπτυξη ενοτήτων
για να μάθετε σχετικά με τη μεθοδολογία της
μάθησης και τα πρωτόκολλα για να δημιουργήσετε
το MOOC.
2. Κατεβάστε τον οδηγό «καλής πρακτικής» για να
δείτε παραδείγματα καλών πρακτικών,
αποτελέσματα του μαθήματος και την
ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στο
MOOC.
3. Χρησιμοποιήστε τις Open Educational Resources
(OER) που δημιουργήθηκαν από τους εταίρους του
ΙΕΝΕ 5 και είναι διαθέσιμες στις ενότητες που
σχετίζονται με τις ενότητες μαθημάτων για να
δημιουργήσετε το MOOC σας.
4. Επισκεφθείτε τη σελίδα Blackboard Learn Videos
for Instructors, στο: https://enus.help.blackboard.com/Learn/Reference/Blackboar
d_Learn_Videos/Instructor_Videos για να δείτε μια
σειρά από βίντεο για εκπαιδευτές που καλύπτουν
τη πορεία του σχεδιασμού, της επικοινωνίας, της
συνεργασίας και της αξιολόγησης.

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του
έργου και των παραδοτέων, σχετικά με
τη συμπερίληψη του μοντέλου
διαδικτυακής εκπαίδευσης
Παρουσίαση του MOOC και ένα
εργαστήριο για το πώς να το
χρησιμοποιήσετε
Συζήτηση για την ανταλλαγή ιδεών
σχετικά με τρόπους αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου
Συλλογή ανατροφοδότησης από τους
συμμετέχοντες για τη μέτρηση του
δυνητικό αντίκτυπο από τα
αποτελέσματα του έργου, μέσω
ερωτηματολογίων αξιολόγησης.

Εξερευνήστε την ενότητα MOOC
στην ιστοσελίδα του έργου
www.ieneproject.eu για να
εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά
του MOOC και με το περιεχόμενο
του.
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