Programul ERASMUS+
Actiunea cheie 2: Parteneriate Strategice
FORMAREA ECHIPELOR DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII ÎN COMUNICAREA INTERCULTURALĂ ȘI
SIGURANȚA PACIENTULUI
Proiect ID: 2015-1-UK01-KA202-013466

Reuniunea finală de
proiect , Siene, Italia
9-10 mai 2017

Newsletter

Nr. 4
Mai 2017

În cadrul întâlnirii finale, partenerii au
prezentat raportul pilotării MOOC pe
platforma Blackboard, au evaluat
rezultatele activităților participanților și au
discutat despre criteriile pentru creditele
ICN, au planificat prezentarea rezultatelor
MOOC în Manualul de bune practici și pe
site-ul proiectului.
Partenerii au convenit asupra Strategiei de
Valorizare și au discutat metodologia de
organizare a seminariilor naționale în
fiecare țară.
Cursul Formarea echipelor de de
asistență medicală în domeniul de
comunicariiinterculturale și siguranța
pacienților a implicat mai mult de 600
de participanți.

Report on the
piloting the
The Massive Open
Online Course
(MOOC)

Cursul început pe 16 ianuarie 2016 a durat
șase săptămâni:
Saptamana 1 - Orientare: familiarizarea cu
chestionarul MOOC, pre-MOOC;
Săptămâni 2: Modulul 1 - Comunicarea
interculturală
Săptămâna 3: Modulul 2 - Lucrul în echipe
multidisciplinare multiculturale
Săptămâna 4: Modulul 3 - Siguranța
pacienților
Săptămâna 5 - Sinteza: participanții au lucrat
în grupuri pentru a co-crea instrumente
precum animații, videoclipuri, vimeos, wiki
etc. și a fost organizat și un webinar;
Săptămâna 6 - Evaluare: evaluarea sumativă
(călătoria mea MOOC), chestionarul postMOOC și chestionarul de evaluare a cursului.
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Seminariile
Nationale

Cum puteți să vă
construiți propriul
MOOC ?

Un seminar național va fi organizat în fiecare
țară parteneră în perioada iunie-iulie 2017, în
care vor fi implicați asistenți medicali și alți
profesioniști din domeniul sănătății, manageri
din sănătate, cadre didactice, formatori,
personal / manageri ai organizațiilor
furnizorilor de formare profesională,
reprezentanți ai organismelor naționale
profesionale și ai autorităților .

Temele seminariilor pot include:
- prezentarea activităților și
rezultatelor proiectului, a modelului de
formare online;
- Prezentarea MOOC și un atelier de
lucru cu privire la modul de utilizare a
acestuia;
- discuții și schimb de idei despre
modalitățile de utilizare a rezultatelor
proiectului;
- colectarea feedback-ului pentru
măsurarea impactului potențial al
rezultatelor proiectului prin
administrarea chestionarelor de
evaluare participanților.

1. Descărcați Ghidul pentru dezvoltarea
Modulelor pentru a afla mai multe despre
metodologia de învățare și protocoalele pentru
configurarea MOOC;
2. Descărcați Ghidul bunelor practici pentru a
vedea exemplele de bune practici, rezultatele
cursului și feedback-ul realizat de participanții
MOOC;
3. Utilizați resursele educaționale deschise
(OER) produse de partenerii IENE 5 disponibili
pe secțiunile legate de modulele de curs pentru a
vă crea MOOC;
4. Vizitați pagina Blackboard Learn Video for
Instructors de la https://enus.help.blackboard.com/Learn/Reference/Blackb
oard_Learn_Videos/Instructor_Videos pentru a
vedea un set de videoclipuri pentru instructori
care să acopere designul cursului, comunicarea,
colaborarea și evaluarea

Explorați secțiunea MOOC de pe
site-ul proiectui nostru
www.ieneproject.eu pentru a vă
familiariza cu caracteristicile și
conținutul MOOC.

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