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Mål
og
formål

IENE 9-projektet sigter mod at gøre det
muligt for lærere og undervisere at
forbedre deres færdigheder omkring
LGBT + i teori og praksis og at udvikle et
kulturelt kompetent LGBT +
curriculum/en studieordning inden for
social- og sundhedsområdet.
Formål:
- At udvikle undervisnings- og
læringsværktøjer, der kan bruges af
undervisere inden for social- og
sundhedsområdet til at forbedre
deres egen viden og tiltro i at (kunne)
undervise i LGBT +
At udvikle social- og
sundhedsprofessionelles viden om,
hvordan man kan støtte LGBT + patienter og imødekomme deres
behov for pleje og behandling
- At forberede og teste/udvikle et
Massive Open Online Course (MOOC).
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Projektets resultater:

Projektets
resultater

1. En rapport som beskriver elever, studerende og underviseres behov for viden om LGBT+
inden for social- og sundhedsområdet
2. Et kompendium, der samler nationale, europæiske og internationale lovgivninger,
retningslinjer samt ”bedst practice” for undervisning i LGBT + inden for social- og sundheds
uddannelser
3. En uddannelsesmodel og en studieordning
4. Undervisnings / uddannelsesværktøjer (findes på alle sprog for partnere: EN, IT, ES, RO, DE,
DA, EL);
5. Et åbent onlinekursus (MOOC).
Du kan finder flere informationer om IENE 9 projektet på http://iene-lgbt.com
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“Kick off” møde
I Limassol,
d. 8. til 9.
november,
2019

Alle partnerne satte sig ind alle dele af
projektet og vedtog arbejdsplan,
evalueringsstrategi og formidlingsplan.
Parterne enedes om kommunikations-, og
rapporteringsprocedurerne og drøftede
de økonomiske og kontraktmæssige
regler.
Gruppen diskuterede O1 og O2 i detaljer
og var enige om, at udvikling af et
spørgeskema er vigtigt for at afdække
behovene hos undervisere samt deres
forståelse af LGBT + spørgsmål.
Hjemmesiden blev drøftet og alle blev
enige om brugen af sociale medier i
projektet.

Output nr. 1
(O1)
Afdækning af
behov

IENE 9 Project Team møde i
Limassol, Cyprus

Det første ”output”, vi arbejder på, er en afdækning af undervisernes behov for viden omkring
LGBT +.
1. At undersøge om LGBT + emner er tilstrækkeligt dækket i studieordninger for social- og
sundhedsuddannelserne
2. National og International sammenligning af underviseres behov for viden og færdigheder
på social- og sundhedsuddannelserne inden for LGBT+ området
Til dette output vil der blive udarbejdet en behovsvurderingsrapport som vil være tilgængelig på
projektet website.

Output nr. 2
(O2)
Afdækning af
guidelines og
retningsliner
inden for
sundheds- og
socialuddannel
serne
Næste møde

Det andet ”output” er en systematisk kortlægning af uddannelsespolitikker og retningslinjer samt
lovgivning på europæisk og nationalt niveau i forhold til LGBT + rettigheder og uddannelse.
Som en del af dette output udarbejdes der et katalog med information om og links til europæisk
og national lovgivning / vejledninger / politik for LGBT +. Dette oversættes til alle deltagerlandes
sprog (EN, IT, ES, RO, DE, DA, EL).

Næste møde er i Rom d. 12. og d. 13. marts 2020.
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