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IENE 9 - “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΩΝ ΛΟΑΤ+”
Αριθμός Συμφωνίας 2019-1-UK01-KA202-061955

Σκοπός και
Στόχοι

Το έργο IENE 9 στοχεύει να δώσει τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και
τους εκπαιδευτές, τόσο στη θεωρία όσο
και στη πρακτική, ώστε να ενισχύσουν τις
ικανότητές τους όσον αφορά στα θέματα
ΛΟΑΤ + και να αναπτύξουν ένα
πολιτισμικά επαρκές και συμπονετικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη
φροντίδα υγείας και την κοινωνική
φροντίδα ΛΟΑΤ+.
Στόχοι:
- Ανάπτυξη εργαλείων διδασκαλίας και
μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν
από εκπαιδευτές υγείας και κοινωνικής
φροντίδας, προκειμένου να
βελτιωθούν οι γνώσεις και η
αυτοπεποίθηση τους στη διδασκαλία
θεμάτων ΛΟΑΤ+
- Ανάπτυξη της γνώση των
επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής
φροντίδας για το πως να στηρίζουν
τους ασθενείς ΛΟΑΤ+ και να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες
φροντίδας της υγείας τους.
- Eτοιμασία και πιλοτική εφαρμογή ενός
προγράμματος για Μαζικά Ελεύθερα
Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC).

Ενημερωτικό
Δελτίο

Αρ. 1

Ιανουάριος, 2020

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
EDUNET,
Ρουμανία
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιo
Κύπρου

St. Augustinus
Fachkliniken

Universidad
de Almeria

Middlesex
University
Λονδίνο
Συντονιστής

Γερμανία

Ισπανία

Sapienza
University of
Rome,
Iταλία

University of
Southern
Denmark
Δανία

Mπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για το IENE 9 στο:
http://iene-lgbt.com.
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Τα κυριότερα παραδοτέα του έργου θα είναι:

Παραδοτέα του
έργου

1. Αναφορά σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για την υγεία
και τη κοινωνική φροντίδα
2. Συλλογή τοπικών, εθνικών και Ευρωπαϊκών νομοθεσιών/οδηγιών και καλών πρακτικών για
τη διδασκαλία θεμάτων που αφορούν την υγεία και τη κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+
3. Ένα μοντέλο εκπαίδευσης και πρόγραμμα εκπαίδευσης
4. Εργαλεία εκπαίδευσης/μάθησης (διαθέσιμα στη γλώσσα όλων των εταίρων: DA, DE,EL, EN,
ES, IT, RO).
5. Ένα Μαζικό Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC).
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ΙΕΝΕ 9 στο: http://iene-lgbt.com.

Συνάντηση στη
Λεμεσό
8-9 Νοεμβρίου
2019

Οι εταίροι εξοικεώθηκαν με όλες τις
πτυχές του έργου, υιοθέτησαν το
πρόγραμμα εργασίας, τη στρατηγική
αξιολόγησης και το πλάνο διάχυσης.
Καθόρισαν τις διαδικασίες επικοινωνίας,
παρακολούθησης και υποβολής
εκθέσεων και συζήτησαν τους
οικονομικούς και συμβατικούς κανόνες.
Η κοινοπραξία συζήτησε λεπτομερώς το
O1 και το Ο2 και συμφώνησε ότι είναι
πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί ένα
ερωτηματολόγιο για την κατανόηση των
αναγκών των εκπαιδευτών και την
κατανόησή τους για τα θέματα ΛΟΑΤ+.

Η ομάδα του έργου IENE 9 στη συνάντηση στη
Λεμεσό, Κύπρος

Συζήτησαν το σχέδιο της ιστοσελίδας και
συμφώνησαν σχετικά με τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το έργο.

Παραδοτέο Αρ.1
Αξιολόγηση
Αναγκών

Το πρώτο παραδοτέο είναι η «Αξιολόγηση των αναγκών των εκπαιδευτών για την εκπαίδευση
των ΛΟΑΤ+.
1. Να κατανοήσουν εάν θέματα των ΛΟΑΤ+ καλύπτονται επαρκώς σε αναλυτικά
προγράμματα σπουδών της υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
2. Να αναγνωρίσουν τις ανάγκες μάθησης των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών στον
τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας σε σχέση με ΛΟΑΤ+ και σύγκριση
μεταξύ των χωρών/διαπολιτισμική σύγκριση.
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Για αυτό το παραδοτέο θα παραχθεί αναφορά για την αξιολόγηση των αναγκών και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Παραδοτέο
Αρ.2
Xαρτογράφηση
των
εκπαιδευτικών
πολιτικών και
κατευθυντήριων
οδηγιών
Επόμενη
συνάντηση

Το δεύτερο παραδοτέο είναι μια “Διαδικτυακή χαρτογράφηση και συστηματική τεκμηρίωση
των εκπαιδευτικών πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και νομοθεσιών σε
Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τα δικαιώματα και την εκπαίδευση των ΛΟΑT+».
Στα πλαίσια αυτού του παραδοτέου, θα δημιουργηθεί κατάλογος, εύκολος να πλοηγηθεί με
πληροφορίες σχετικές με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες/οδηγίες/πολιτικές για ΛΟΑΤ+.
Αυτό θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών-εταίρων (DA, DE,EL, EN, ES, IT, RO).

Η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 12 και 13 Μαρτίου 2020 στη Ρώμη

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο
του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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