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Πρόλογος	
 

Αυτό το έγγραφο περιέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα παραδοθεί διαδικτυακά υπό 
τη μορφή Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Προγράμματος (Massive Open Online Course) MOOC, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΑΤ +  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου στρατηγικής εταιρικής σχέσης IENE9 
Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
Στη συγγραφή του περιεχομένου συμμετείχε η 
ομάδα του IENE 9 από τις χώρες εταίρους και το 
Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, στην Αλμερία, Ισπανία 
 
 
 
Compiled by University of Almería,  July/2020 

 

      
Third parties are welcome to use any of the materials for educational purposes as long 
as they clearly credit their source. 

 
Please, visit the project website  www.iene-lgbt.com 
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Εισαγωγή  
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, αποτελεί μέρος του Intellectual Output 3 (IO3) - 

Παραδοτέο 2 του έργου «Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος 

εκπαίδευσης για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ+: ΙΕΝΕ9 

  
Το έργο IENE9 στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές / εκπαιδευτές  θεωρίας και 

πρακτικής να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τα θέματα ΛΟΑΤ + και να αναπτύξουν 

διδακτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν την ένταξη θεμάτων ΛΟΑΤ + στα προγράμματα σπουδών 

υγείας και κοινωνικής ευημερίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 

και της κοινωνικής φροντίδας και οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευόμενοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεπεράσουν τις αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα 

που ενδέχεται να έχουν έναντι των LGBT + ατόμων και να υποστηρίξουν καλύτερα τις ανάγκες 

των μαθητών και των χρηστών των υπηρεσιών τους. 
 

Με τη Χρήση του μοντέλου της Papadopoulos για την «Πολιτισμικά Επαρκή Συμπόνια» «Culturally 

Competent Compassion” (CCC) (Papadopoulos, 2018), και με βάση τα ευρήματα της έρευνας (IO1 

- Αξιολόγηση αναγκών) και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση  (IO2- Ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία/καθοδήγηση/πολιτικές εκπαίδευσης), που διεξήχθησαν ως μέρος αυτού του έργου, 

αναπτύξαμε το ΛΟΑΤ+ Μοντέλο Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

Το Μοντέλο Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του παρόντος 

Προγράμματος Εκπαίδευσης, ένα έγγραφο για να περιγράψει την παιδαγωγική προσέγγιση και 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους και τις δραστηριότητες 

του διαδικτυακού μαθήματος κατάρτισης και τη δημιουργία / χαρτογράφηση του σχετικού 

υλικού εκπαίδευσης / μάθησης / αξιολόγησης. 
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Η δομή του προγράμματος εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Τούς στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

2. Τα Μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται σε σχέση με τις ικανότητες (γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις), στις τέσσερις κύριες δομές του Μοντέλου Papadopoulos. 

3. Το περιεχόμενο μάθησης (ενότητες και θέματα), που απαιτείται για την επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων. Το μαθησιακό περιεχόμενο ομαδοποιείται σε τέσσερις ενότητες, 

σύμφωνα με τις τέσσερις κύριες δομές του μοντέλου Papadopoulos. 

4. Υλικοί πόροι που απαιτούνται για τις ενότητες. 

5. Μεθοδολογικές προτάσεις (προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης).  

6. Διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολογήσεις. 
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Το Εννοιολογικό Ευρωπαϊκό Μοντέλου για την Ανάπτυξη ενός Πολιτισμικά 
Επαρκούς και Συμπονετικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την υγεία και 

κοινωνική φροντίδα ατόμων ΛΟΑΤ + (IENE9) 

 Το μοντέλο IENE 9 για Πολιτισμικά Επαρκή και Συμπονετική Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για 

άτομα ΛΟΑΤ +  

Πολιτισμική Επαγρύπνηση  Πολιτισμική Επάρκεια 
• Σεξουαλικός προσανατολισμός 
• Ταυτότητα φύλου 
• Στερεότυπα 
• Κοινωνικοπολιτισμικό στίγμα 
• Εθνοϊστορίες & πολιτισμικές 

μεταβλητές ΛΟΑΤ + 

 • Ομοφοβική και τρανσφοβική 
διάκριση 

• Αξιολόγηση των μαθησιακών 
αναγκών 

• Προσβάσιμες υπηρεσίες 
• Προστασία 
• Συνηγορία 

 
 
 

  

Πολιτισμική Γνώση  Πολιτισμική Ευαισθησία 
• Βασική ορολογία ΛΟΑΤ + 
• Ανθρώπινα δικαιώματα και 

κοινωνική δικαιοσύνη 
• Σωματική και ψυχική ευεξία 
• Κοινωνικοπολιτισμικές 

ανισότητες 
• Εμπόδια & διευκολυντές 

 • Χρήση γλώσσας 
• Επικοινωνία 
• Συμπόνια 
• Ανοχή 
• Σχέσεις 

 

Συμπόνια 
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1. ΣΤΟΧΟΙ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές / 

εκπαιδευόμενοι, θα: 

 

- Αναγνωρίσουν τις ανάγκες των ΛΟΑΤ + στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας / 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη και τον κόσμο. 

 

- Γνωρίσουν και κατανοήσουν τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, οδηγίες και νομοθεσίες που 

αφορούν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των ατόμων ΛΟΑΤ +. 

 

- Έχουν πρόσβαση σε οδηγούς βέλτιστων πρακτικών, για τον τρόπο δημιουργίας ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα ΛΟΑΤ +. 

 

- Βελτιώσουν τις γνώσεις και την αυτοπεποίθησή τους στη διδασκαλία / αντιμετώπιση θεμάτων 

που αφορούν ΛΟΑΤ +. 

 

- Αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο στήριξης των μαθητών ΛΟΑΤ + και των 

χρηστών των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης / μάθησης. 

 

- Αποκτήσουν σχετικές βασικές ικανότητες (επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις), 

συμπεριλαμβανομένων των διαπολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και ψηφιακών 

δεξιοτήτων, και θα αποκτήσουν την ικανότητα για δημιουργία θετικής επικοινωνίας, φιλικού 

περιβάλλοντος και θετική αλληλεπίδραση και σχέσεις με ΛΟΑΤ + άτομα. 
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1.2. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Οι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές / 

εκπαιδευόμενοι, θα: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ 

- Αναπτύξουν πολιτισμική επαγρύπνηση για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του εαυτού τους 

και των άλλων. Θα μάθουν για τον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών / 

εκπαιδευομένων / και άλλων. Θα αναλογιστούν και θα αναθεωρήσουν τις δικές τους 

συμπεριφορές και τις συμπεριφορές των άλλων, ως προς αυτό.  

- Αναπτύξουν πολιτισμική ευαισθησία για το φύλο και τη σεξουαλική ταυτότητα του εαυτού τους 

και των άλλων. Αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα του φύλου και τη σεξουαλική ταυτότητα των 

ασθενών / εκπαιδευομένων / άλλων. Αναστοχαστούν και σκεφτούν την προσωπική τους στάση 

και τη στάση των άλλων ως προς αυτό. 

- Αποκτήσουν επίγνωση του αντίκτυπου της κουλτούρας τους στη διαμόρφωση στερεοτύπων, 

πώς αυτές επηρεάζουν τη στάση τους και πώς μπορούν να αποφεύγουν στερεοτυπικές 

συμπεριφορές, σχετικά με τα θέματα που αφορούν την κοινότητα ΛΟΑΤ +. 

-Ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το κοινωνικοπολιτισμικό στίγμα και τις διακρίσεις έναντι των 

ΛΟΑΤ+. Αναπτύξουν επίγνωση του αυτοστιγματισμού των ατόμων ΛΟΑΤ+.  

-Ευαισθητοποιηθούν για ιστορικά, πολιτισμικά και εθνογραφικά δεδομένα και πλαίσια σχετικά 

με θέματα που αφορούν την ΛΟΑΤ+ κοινότητα.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ 

- Γνωρίσουν και κατανοήσουν τη βασική ορολογίας των ΛΟΑΤ+  και την επίδραση του πολιτισμού 

στο νόημα και τη χρήση της. 

- Γνωρίσουν εθνικούς και διεθνείς νόμους, συνθήκες, χάρτες, τοπικούς κανόνες και κανονισμούς, 

καθώς και τις αδικίες στις κοινωνίες όσον αφορά την εξουσία / προνόμια και τη διανομή του 

πλούτου, και τον αντίκτυπό τους σε μειονότητες και διαφορετικές ομάδες όπως οι ΛΟΑΤ +. 

- Γνωρίσουν και κατανοήσουν τις ειδικές ανάγκες υγείας και κοινωνικής φροντίδας / μάθησης των 

χρηστών των υπηρεσιών ΛΟΑΤ +/ εκπαιδευόμενων.  
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- Κατανοήσουν την επίδραση και τον αντίκτυπο των κοινωνικών και πολιτισμικών μεταβλητών 

στη ζωή και την εμπειρία των χρηστών των υπηρεσιών ΛΟΑΤ + / εκπαιδευομένων. Προσδιορίζουν 

και αντιμετωπίζουν τις αδικίες και ανισότητες στην υγεία / κοινωνική φροντίδα / εκπαιδευση, 

που υφίστανται για αυτούς τους λόγους. 

- Προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν τα εμπόδια για την κάλυψη των αναγκών ΛΟΑΤ + ασθενών / 

εκπαιδευομένων , όσον αφορά την υγεία και κοινωνική φροντίδα και τις μαθησιακές ανάγκες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ 

- Χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία ΛΟΑΤ+. Χωρίς αποκλεισμούς, σεβαστή, μη κριτική 

γλώσσα. 

-Αποκτήσουν και βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ένα διαπολιτισμικό και διαφορετικό 

πλαίσιο: ενεργή ακρόαση, αντιμετώπιση με ευαισθησία, σεβασμό, ενσυναίσθηση και πολιτισμικά 

κατάλληλη για τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τις ευπάθειες και τις ανησυχίες των άλλων. 

Αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές διαφορές, τα εμπόδια και τις παρεξηγήσεις, προωθήσουν τη 

γλωσσική ικανότητα. Καθιερώσουν την  χωρίς αποκλεισμούς, επικοινωνία. 

-Μάθουν πώς να εκτελούν πολιτισμικά ευαίσθητη και συμπονετική φροντίδα και διδασκαλία, με 

σεβασμό στην ποικιλομορφία και την αξιοπρέπεια των χρηστών υπηρεσιών και των 

εκπαιδευομένων; αποδοχή και ενσυναίσθηση. 

-Αναπτύξουν στρατηγικές για τη δημιουργία ενός φιλόξενου, χωρίς αποκλεισμούς κλινικού / 

διδακτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος για χρήστες υπηρεσιών ΛΟΑΤ + / εκπαιδευόμενους, που 

θα  ενθαρρύνει την αμοιβαία ανοχή και σεβασμό και θα εκτιμά την ποικιλομορφία. 

-Μάθουν πώς να δημιουργούν θετικές, συμπονετικές και ασφαλείς σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτή-

εκπαιδευομένου, μαθητή-μαθητή, κοινωνικού λειτουργού ή επαγγελματία υγείας-ασθενούς 

κ.λπ., με βάση τον σεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση. 

-Μάθουν να συνεργάζονται σε μια ομάδα που προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και τη 

συμπόνια στα άτομα ΛΟΑΤ+, κατά την εργασία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ 

- Προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν ομοφοβικές, διφοβικές και τρανσφοβικές διακρίσεις ή 

διακρίσεις φύλου / σεξουαλικής ταυτότητας: Ρατσισμός, εκφοβισμός, πολιτισμικές μορφές 

καταπίεσης / βίας και πώς να τα αντιμετωπίζουν μέσα από γνώσεις και δεξιότητες. 

-Αξιολογούν τις κοινωνικές / υγειονομικές / μαθησιακές ανάγκες: Μάθουν πώς να εκτελούν με 

επίκεντρο το άτομο, πολιτισμικά επαρκή, συμπονετική και κατάλληλη αξιολόγηση των αναγκών 

των χρηστών των υπηρεσιών ΛΟΑΤ +/ εκπαιδευομένων. 

-Εφαρμόζουν πολιτισμικά επαρκές και συμπονετικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

/ διδασκαλία χρηστών των υπηρεσιών ΛΟΑΤ +/ εκπαιδευόμενων. 

- Αυξάνουν τη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες για μειονότητες και διαφορετικές ομάδες όπως οι 

ΛΟΑΤ +. 

- Ενισχύουν τις ηθικές αρχές της ισότητας, της πρακτικής χωρίς διακρίσεις, της εμπιστευτικότητας 

και της αξιοπιστίας. 

- Διασφαλίζουν και υπερασπίζουν τα δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών ΛΟΑΤ + / 

εκπαιδευομένων και αμφισβητούν τις συμπεριφορές διάκρισης απέναντί τους. 

2. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ MOOC 

Τα θέματα βασίζονται στο PTT / Ευρωπαϊκό μοντέλο πολιτισμικής εκπαίδευσης νοσηλευτών και 

επαγγελματιών υγείας που αναπτύχθηκε στα προγράμματα IENE 1-8 και στο μοντέλο 

Papadopoulos για την Πολιτισμικά Επαρκή Συμπόνια (CCC), το οποίο αποτελείται από τέσσερις 

κύριες δομές: Πολιτισμική επαγρύπνηση και συμπόνια, Πολιτισμική γνώση και συμπόνια, 

Πολιτισμική ευαισθησία και συμπόνια, Πολιτισμική Επάρκεια και συμπόνια 

(www.ieneproject.eu, Papadopoulos 1998, 2006 & 2018). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MOOC θα περιλαμβάνει διαδικτυακές δραστηριότητες μάθησης. 

Το MOOC έχει διάρκεια έξι εβδομάδες και περιέχει τέσσερις ενότητες. Η πρώτη εβδομάδα 

εστιάζει στον προσανατολισμό και την εξοικείωση με την τεχνολογία που εμπλέκεται στο MOOC. 

Η τελευταία εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον αναστοχασμό και τη σύνθεση της μάθησης που 
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επιτεύχθηκε τις προηγούμενες πέντε εβδομάδες, καθώς και στην τελική αξιολόγηση και την 

αξιολόγηση του μαθήματος. 

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ  

 

ΘΕΜΑ 1.1. Προσανατολισμός Σεξουαλικότητας: Πολιτισμική επαγρύπνηση του προσανατολισμού 

σεξουαλικότητας του εαυτού μας και των άλλων. Αναγνώριση του διαφορετικού σεξουαλικού 

προσανατολισμού των χρηστών / εκπαιδευόμενων / άλλων. Αυτο-εξέταση και αυτο-

προβληματισμός σχετικά με τη προσωπική μας στάση και την στάση των άλλων σχετικά με αυτό. 

 

ΘΕΜΑ 1.2. Φύλο και σεξουαλική ταυτότητα: Πολιτισμική επαγρύπνηση της ταυτότητας του δικού 

μας φύλου και των άλλων. Αναγνώριση του διαφορετικού φύλου και της σεξουαλικής ταυτότητας 

των χρηστών υπηρεσιών / μαθητών / άλλων. Αυτο-εξέταση και αυτο-προβληματισμός σχετικά με 

τη την προσωπική μας στάση και τη στάση των άλλων σχετικά με αυτό. 

 

ΘΕΜΑ 1.3. Στερεότυπα: Συνειδητοποίηση του αντίκτυπου της κουλτούρας μας στη διαμόρφωση 

στερεοτύπων, πώς αυτά επηρεάζουν τη στάση μας και πώς μπορούμε να αποφύγουμε 

στερεοτυπικές συμπεριφορές, σχετικά με τα θέματα του αφορούν την κοινότητα ΛΟΑΤ +. 

 

ΘΕΜΑ 1.4. Κοινωνικοπολιτισμικό στίγμα και στίγμα εαυτού: Συνειδητοποίηση του 

κοινωνικοπολιτισμικού στίγματος και διακρίσεις έναντι της κοινότητας ΛΟΑΤ+. Ανάπτυξη της 

επαγρύπνησης του στίγματος  εαυτού σε σχέση με ΛΟΑΤ +  άτομα.  

 

ΘΕΜΑ 1.5. Εθνοϊστορία και πολιτισμικές μεταβλητές για θέματα ΛΟΑΤ +: Αναγνώριση ιστορικών, 

πολιτισμικών και εθνογραφικών δεδομένων, ιστορικό και πλαίσιο σχετικά με θέματα που 

αφορούν την κοινότητα ΛΟΑΤ +. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ  

 

ΘΕΜΑ 2.1. Γνώση και κατανόηση της βασικής ορολογίας ΛΟΑΤ +. Επίδραση του πολιτισμού στο 

νόημα και τη χρήση του όρου. 

 

ΘΕΜΑ 2.2. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη: Εθνικοί και διεθνείς νόμοι, 

συνθήκες, χάρτες, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί, καθώς και οι αδικίες στις κοινωνίες όσον 

αφορά την εξουσία / προνόμια και την κατανομή πλούτου, και τον αντίκτυπό τους σε μειονότητες 

και διαφορετικές ομάδες όπως οι ΛΟΑΤ +. 

 

ΘΕΜΑ 2.3. Σωματική και ψυχική ευεξία: συγκεκριμένες ανάγκες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

/ ανάγκες μάθησης των ΛΟΑΤ+ χρηστών υπηρεσιών / εκπαιδευομένων. 

 

ΘΕΜΑ 2.4. Κοινωνικο-πολιτισμικές διαφορές / ανισότητες: Επίδραση και αντίκτυπος των 

κοινωνικών και πολιτισμικών μεταβλητών στη ζωή και την εμπειρία των ΛΟΑΤ+ χρηστών / 

εκπαιδευομένων. Προσδιορισμός και αντιμετώπιση των διαφορών και των ανισοτήτων που 

υφίστανται για αυτούς τους λόγους, στην υγεία / κοινωνική ευημερία / εκπαίδευση. 

 

ΘΕΜΑ 2.5. Προσδιορισμός και αντιμετώπιση των εμποδίων και των διευκολύνσεων για την 

κάλυψη των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και μαθησιακών αναγκών των ΛΟΑΤ+ 

χρηστών υπηρεσιών / εκπαιδευόμενων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ  

 

ΘΕΜΑ 3.1. Χρήση της γλώσσας: Χρήση κατάλληλης ορολογίας για τη κοινότητα ΛΟΑΤ+: χωρίς 

αποκλεισμούς, σεβαστή, χωρίς κριτική. 
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ΘΕΜΑ 3.2. Επικοινωνία: Δεξιότητες επικοινωνίας σε ένα διαπολιτισμικό και διαφορετικό πλαίσιο: 

ενεργή ακρόαση, αντιμετώπιση της ευαισθησίας, σεβασμού, ενσυναίσθησης και πολιτισμικά 

κατάλληλη για τα συναισθήματα, τις ανάγκες, τα τρωτά σημεία και τις ανησυχίες των άλλων. 

Αντιμετώπιση γλωσσικών διαφορών, εμποδίων και παρεξηγήσεων, προώθηση της γλωσσικής 

ικανότητας. Καθιέρωση επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. 

 

ΘΕΜΑ 3.3. Συμπόνια: Πολιτισμικά ευαίσθητη και συμπονετική φροντίδα και διδασκαλία, με 

σεβασμό στην ποικιλομορφία και αξιοπρέπεια των χρηστών υπηρεσιών και των εκπαιδευομένων: 

αποδοχή και ενσυναίσθηση. 

 

ΘΕΜΑ 3.4. Ανοχή: Στρατηγικές για τη δημιουργία ενός φιλόξενου, χωρίς αποκλεισμούς κλινικού / 

διδακτικού-μαθησιακού περιβάλλοντος για τους ΛΟΑΤ + χρήστες των υπηρεσιών / 

εκπαιδευόμενους, που ενθαρρύνει την αμοιβαία ανοχή και το σεβασμό και εκτιμά την 

ποικιλομορφία. 

 

ΘΕΜΑ 3.5. Διαπροσωπικές Σχέσεις: Δημιουργία θετικών, συμπονετικών και ασφαλών σχέσεων 

μεταξύ δασκάλου-μαθητή, μαθητή-μαθητή, επαγγελματία υγείας ή λειτουργού κοινωνικής 

φροντίδα - χρηστών των υπηρεσιών κ.λπ., με βάση τον σεβασμό, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

την ενσυναίσθηση. Ομαδική και συνεργατική εργασία σε πολυπολιτισμικό και διαφορετικό 

πλαίσιο. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΝΙΑ 

 

ΘΕΜΑ 4.1. Ομοφοβικές και τρανσφοβικές διακρίσεις: Ρατσισμός, εκφοβισμός, πολιτισμικές 

μορφές καταπίεσης / βίας και πώς να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 
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ΘΕΜΑ 4.2. Αξιολόγηση των κοινωνικών / υγειονομικών / μαθησιακών αναγκών: Κατάλληλη, 

πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική αξιολόγηση των αναγκών των ΛΟΑΤ + χρηστών υπηρεσιών / 

εκπαιδευόμενων,  με επίκεντρο το άτομο.  

 

ΘΕΜΑ 4.3. Προσβάσιμες υπηρεσίες: Πολιτιστικά επαρκή, συμπονετική και κατάλληλη υγεία και 

κοινωνική περίθαλψη / διδασκαλία των ΛΟΑΤ + χρηστών των υπηρεσιών / εκπαιδευόμενων, με 

επίκεντρο το άτομο, μέσα ή μέσω προσβάσιμων υπηρεσιών για μειονότητες και διαφορετικές 

ομάδες όπως οι ΛΟΑΤ +. Μοντελοποίηση ρόλου στις ηθικές αρχές της ισότητας, της πρακτικής 

χωρίς διακρίσεις, της εμπιστευτικότητας και της αξιοπιστίας. 

 

ΘΕΜΑ 4.4. Προστασία: Πολιτισμικές και συμπονετικές πτυχές για την προστασία των ΛΟΑΤ+ 

ασθενών / εκπαιδευομένων, και των δικαιωμάτων τους, αμφισβητώντας μεροληπτικές 

συμπεριφορές και πρακτικές που δημιουργούν διακρίσεις έναντι των ΛΟΑΤ+ χρηστών των 

υπηρεσιών / εκπαιδευομένων. 

 

ΘΕΜΑ 4.5. Συνηγορία: Πολιτισμικές και συμπονετικές πτυχές για την υπεράσπισης των 

δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ + χρηστών των υπηρεσιών/ εκπαιδευομένων, αμφισβητώντας 

συμπεριφορές και πρακτικές διάκρισης έναντι των ΛΟΑΤ + ασθενών / εκπαιδευομένων. 

 

Το MOOC θα διαρκέσει έξι εβδομάδες: 

 

- Η πρώτη εβδομάδα αποτελείται από εισαγωγικά βίντεο για τεχνολογικά θέματα, podcasts και 

γραπτές οδηγίες. Αυτά θα ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την πλοήγηση 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα τους εισάγει στο περιεχόμενο του προγράμματος. Επιπλέον, 

οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο πριν από το MOOC, και θα δώσουν τη 

συγκατάθεσή τους έτσι ώστε να δημοσιευθούν οι αναρτήσεις τους και οτιδήποτε μπορεί να 

δημιουργήσουν με τους άλλους εκπαιδευομένους και τους εκπαιδευτές τους, πάντα με τη 

διασφάλιση της ανωνυμίας. 
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- Η δεύτερη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην πρώτη ενότητα της οποίας το περιεχόμενο 

οργανώνεται με συγκεκριμένο θέμα ΛΟΑΤ+ ανά ημέρα. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να 

αφιερώνουν μια ώρα την ημέρα είτε για να διαβάσουν ένα κομμάτι βιβλιογραφίας είτε να 

παρακολουθήσουν ένα σύντομο βίντεο, ακούγοντας ένα podcast, και μετά να ολοκληρώσουν τη 

δραστηριότητα της ενότητας. Στο τέλος της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα κάνουν μια 

αυτοαξιολόγηση, όπως ένα κουίζ. 

 

- Η τρίτη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη δεύτερη ενότητα, η δομή της οποίας είναι όπως 

περιγράφεται πιο πάνω. 

 

- Η τέταρτη εβδομάδα αφιερώνεται στην τρίτη ενότητα όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

 

- Η πέμπτη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην τέταρτη ενότητα όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

 

- Η τελευταία εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη σύνθεσης της ενότητας, στην τελική αξιολόγηση 

και το μετά το MOOC ερωτηματολόγιο, και θα συμπληρώσουν επίσης ένα ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης. 
 

 WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6 

1 Προσανατολισμός      

2  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1     

3   
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
   

4    
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
  

5     ΕΝΟΤΗΤΑ 4  

6      Αξιολόγηση 
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3. ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Κάθε ενότητα θα βασίζεται σε εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν σε επιλεγμένα 

θέματα και θα περιέχει: 

- Μαθησιακά αποτελέσματα: μια σύντομη περιγραφή για το τι θα γνωρίζουν ή θα μπορούν να 

κάνουν οι συμμετέχοντες μετά τη λήψη αυτών των δραστηριοτήτων. 

 

- Στόχους: μια σύντομη περιγραφή για το τί θα πρέπει να επιτύχει σε σχέση με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 

- Μια μαθησιακή δραστηριότητα αφιερωμένη στο κάθε θέμα, με βάση τα εκπαιδευτικά εργαλεία 

που δημιουργήθηκαν. 

 

- Σχετικοί πόροι μάθησης για κάθε εκπαιδευτικό εργαλείο, προσβάσιμοι μέσω διαδικτύου και 

στην Αγγλική γλώσσα. Πρόσθετοι διαδικτυακοί πόροι μάθησης σε εθνικό επίπεδο και στη 

γλώσσα κάθε συντονιστή / δημιουργού θα προστεθούν στο αποθετήριο MOOC. 

 

- Μια γραπτή εργασία που θα βασίζεται στη εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως ένας 

λογαριασμός αναστοχασμού, εγγραφή σε πίνακες συζητήσεων, blog, vlog και ούτω καθεξής. 

 

- Τουλάχιστον ένα σχόλιο από εκπαιδευόμενο σε εκπαιδευόμενο γραπτώς και στον σχετικό 

διαδικτυακό χώρο · 
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- Μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης (για παράδειγμα ένα κουίζ, βάσει των πληροφοριών που 

περιέχονται στα εκπαιδευτικά εργαλεία). Η απόκτηση των εμβλημάτων βασίζεται στην 

ολοκλήρωση αυτών των διαμορφωτικών αξιολογήσεων. 

       

  

Για την ενότητα σύνθεσης (την τελευταία εβδομάδα) οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε μια 

μελέτη περίπτωσης, που θα παρέχεται από τον συντονιστή της ενότητας, η οποία θα 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του περιεχομένου και τη μάθηση από τις τέσσερις προηγούμενες 

ενότητες. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες ή ατομικά για να ολοκληρώσουν μια σειρά 

από δραστηριότητες βάσει των περιπτωσιολογικών μελετών, οι οποίες στοχεύουν στην 

ενοποίηση της μάθησής τους. 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Το μοντέλο αναπτύχθηκε με αξίες, φιλοσοφία, εκπαιδευτικές αρχές και κατάλογο ικανοτήτων 

προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κοινότητας ΛΟΑΤ+ και προσαρμοσμένη στις ομάδες στόχους 

των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών / 

εκπαιδευόμενων. 

 

Για κάθε θέμα, θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με πληροφορίες διαιρεμένες σε 

πολλές ακολουθίες, οργανωμένες σε ελκυστική μορφή με διαδικτυακούς συνδέσμους προς τα 

κείμενα, αρχεία, εικονικά βιβλία, γλωσσάρια, άρθρα, φύλλα εργασιών, ήχους, βίντεο, 

ιστότοπους, βίντεο youtube, podcast, παιχνίδια, κινούμενα σχέδια και κουίζ κ.λπ. 

 

Το επίπεδο και το περιεχόμενο αυτών των εργαλείων θα προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες 

ανάγκες, το επίπεδο εκπαίδευσης και τα προσόντα των ομάδων στόχων, κυρίως των 

επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας και των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών / 

εκπαιδευομένων. 
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Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προωθεί καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, με έμφαση στην 

ανάπτυξη αποτελεσματικής ανοικτής και καινοτόμας εκπαίδευσης μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας. Η μεθοδολογία κατάρτισης βασίζεται στη συνεργατική μάθηση και τη συνεργατική 

δημιουργία. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συνεργατική 

μάθηση και συνεργατική δημιουργία που μπορούν να μοιραστούν μέσω της κοινότητας του 

MOOC σε πίνακες συζητήσεων και προσωπικές συνεισφορές με δημοσιεύσεις στα blogs, wiki, 

περιοδικά, κοινή χρήση αρχείων κ.λπ. 

 

Οι βασικές εκπαιδευτικές αρχές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το MOOC είναι: 

- Ανεξάρτητη και συνεργατική μάθηση 

- Αναστοχασμός σχετικά με τη μάθηση και τις εμπειρίες 

- Δημιουργία και συνεργατικής δημιουργικής γνώσης 

- Ενεργή αλληλεπίδραση μέσα από τις δραστηριότητες και με τις εμπειρίες των άλλων 

- Εστίαση σε ένα θέμα ή αριθμό θεμάτων, για σύντομο χρονικό διάστημα 

- Μέγιστη χρήση διαθέσιμων διαδικτυακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών και κοινωνικών μέσων 

- Διευκόλυνση από τους συν-εκπαιδευομένους 

- Σχόλια από τους συν-εκπαιδευομένους 

- Ποικιλία επιπέδων και μεθόδων για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων. 

5.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	
 

5.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν σχηματικά από την: 

1. Εκτίμηση εκπαιδευτών: οι εκπαιδευτές θα αξιολογήσουν με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα 

των συμμετεχόντων και θα βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες βάσει ορισμένων 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, όπως τον λογαριασμό αναστοχασμού, τις εγγραφές σε πίνακες 

συζητήσεων, τα blog, τα vlog και ούτω καθεξής, τη συμβολή τους σε ομάδες μάθησης με τους 
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συν-εκπαιδευομένους, τον προβληματισμό από την εμπειρία και την πρακτική, τον 

προσδιορισμό της μάθησης που έχει επιτευχθεί, καθώς και των μελλοντικών αναγκών, ή 

αναθέσεων με το περιεχόμενο αυτού που έχει μάθει την κάθε μέρα. 

2. Τα κουίζ αξιολόγησης που στοχεύουν στη μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των 

συμμετεχόντων σε κάθε ενότητα. Θα δημιουργηθεί ένα κουίζ για κάθε ενότητα, 

επικεντρωμένο στις πληροφορίες που περιέχονται στα εργαλεία εκμάθησης και τις 

δραστηριότητες μαθημάτων της ενότητας. 

Η αθροιστική αξιολόγηση 

Η αθροιστική αξιολόγηση συνίσταται στην παραγωγή ενός στοιχείου που θα περιέχει τα βασικά 

στοιχεία της μάθησης του κάθε συμμετέχοντα. Πιο συγκεκριμένα, το παραγόμενο στοιχείο θα 

πρέπει να παρέχει ένα αναστοχασμό στο ταξίδι του συμμετέχοντα μέσα από το  MOOC και ένα 

σχέδιο δράσης για το πώς μπορεί να μοιραστεί το τί έχει μάθει με συναδέλφους, φίλους κ.λπ. 

 

5.2. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
 

Βαθμολόγηση των συμμετεχόντων 

Το πλέγμα αξιολόγησης θα δείξει πώς θα βαθμολογηθούν οι εκπαιδευόμενοι, ποιες είναι οι 

δραστηριότητες που θα βαθμολογηθούν, το είδος των δραστηριοτήτων και οι βαθμοί που θα 

κατανέμονται για κάθε δραστηριότητα. 

  Αξιολό

γηση 

ενότητ

ας 

Διαμορφωτική αξιολόγηση 

(μαθησιακές δραστηριότητες 

βαθμολογημένες από 

εκπαιδευτικούς) 

Αθροι

στική 

αξιολό

γηση  

Επίδραση 
  και 

Αξιολόγηση 
MOOC 

Βαθ

μολ

ογία 

Εμβλήματα 
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No. Όνομα των 
μαθησιακών 
δραστηριοτήτων 

Κουίζ για την Ενότητα 1- 4 
(βαθμολογείται αυτόματα) 

Ατομική μαθησιακή δραστηριότητα ή 
ανάθεση εργασίας  

Ο
μαδική δραστηριότητα  

  ( Ο
μόγλω

σσες ομάδες)  

Διακοινοτική (M
O

O
C)  δραστηριότητα  

  Αθροιστική Αξιολόγηση 
 Ερω

τηματολόγιο πριν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

Ερω
τηματολόγιο μετά  το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Ερω
τηματολόγιο αξιολόγησης M

O
O

C 
  Αριθμός πόντω

ν που έχουν 
εκχω

ρηθεί 

Ατομικό έμβλημα  επίτευξης  

Ο
μαδικό έμβλημα επίτευξης  

Έμβλημα επίτευξης κοινότητας του 
M

O
O

C 

1.  ..................... x  

  

    10 x   

2.  .......................    x      2  x  

3.  .................    x     2   x 

 Total   
  

        

 

Κουίζ αυτό-αξιολόγησης 

Τα κουίζ της ενότητας θα βαθμολογούνται αυτόματα από την πλατφόρμα του MOOC. 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές 

Οι συντονιστές του MOOC θα απονέμουν πόντους για τις συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας της κάθε ημέρας 

(ατομική μάθηση), για την ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων, για τη συμμετοχή σε 

συζητήσεις ή άλλες ομαδικές δραστηριότητες (συνεργατική μάθηση) και παράλληλα θα παρέχουν 

ανατροφοδότηση στα μέλη των ομάδων των συμμετεχόντων. 

 

Η αξιολόγηση των σχετικών επιτευγμάτων κάθε συμμετέχοντα θα λάβει υπόψη τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

- Πρόσβαση και ανάγνωση σχετικών πληροφοριών. 

- Δραστηριότητες ανατροφοδότησης και προσωπικές καταχωρίσεις στα blog. 

- Ανάλυση των σεναρίων και των συζητήσεων. 
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-Συνεργατική δημιουργία διαπολιτισμικών εργαλείων επικοινωνίας ΛΟΑΤ + μέσω της 

χρήσης διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων όπως το λογισμικό animator, βίντεο 

και vimeos, wiki, κ.λπ. 

- Μεταφορά νέας γνώσης και των δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας τους. 

 

Αθροιστική αξιολόγηση 

  Οι βαθμοί για τις εργασίες θα απονεμηθούν σε κάθε εργασία από τους διαμεσολαβητές με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Πληρότητα και ευκρίνεια όλων των στοιχείων (δημιουργήματα και σχέδιο δράσης). 

- Δημιουργικότητα και καινοτομία. 

- Ευχρηστία 

- Αναστοχασμός. 

 

 

Κουίζ αξιολόγησης επίδρασης της εκπαίδευσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του MOOC 

Θα απονεμηθούν πόντοι για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης και όχι για τις 

απαντήσεις. 

 

Η επαλήθευση της παρακολούθησης θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα MOOC 

που επιτρέπει στους διαμεσολαβητές να  παρακολουθούν τους συμμετέχοντες και να 

καταγράφουν την πρόοδό τους. 

 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο και τα 

επιτεύγματα τους στο κέντρο βαθμολόγησης. 

 

Εμβλήματα επιτεύγματος 

Θα απονεμηθούν τρία εμβλήματα επιτεύγματος βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
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Έμβλημα ατομικής επίτευξης: Αυτό το έμβλημα θα απονέμεται σε εκείνους τους συμμετέχοντες 

που θα ασχολούνται κυρίως με ατομικές μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτά τα άτομα θα πρέπει 

να έχουν  συγκεντρώσει αριθμό βαθμών από ατομικές μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

Έμβλημα ομαδικής επίτευξης: Αυτό το έμβλημα θα απονέμεται σε εκείνους τους συμμετέχοντες 

που θα εμπλακούν με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και θα παρέχουν σχόλια στους 

άλλους εκπαιδευομένους. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να συγκεντρώσουν αριθμό βαθμών από 

ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

Έμβλημα επίτευξης κοινότητας: Αυτό το έμβλημα απονέμεται σε εκείνους τους συμμετέχοντες που θα 

εμπλακούν σε ατομικές, ομαδικές και κοινοτικές δραστηριότητες και θα ολοκλήρωσαν την αθροιστική 

αξιολόγηση (το ταξίδι μου στο MOOC και το σχέδιο δράσης μου). Τέτοια άτομα θα είχαν συγκεντρώσει 

αριθμό βαθμών από τις κοινοτικές δραστηριότητες. 

 

 

5.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η βραχυπρόθεσμη επίδραση του προγράμματος στους συμμετέχοντες στο MOOC θα αξιολογηθεί 

μέσω των ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης πριν και κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

Ενώ το ερωτηματολόγιο πριν το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στις μαθησιακές ανάγκες 

αυτοαξιολόγησης των συμμετεχόντων όσον αφορά τις ικανότητές τους (γνώσεις, δεξιότητες, 

στάσεις) και τις προσδοκίες τους, το ερωτηματολόγιο μετά το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στα 

επιτεύγματα των συμμετεχόντων και στην βραχυπρόθεσμη επίδραση του προγράμματος όπως: 

 

• Αύξηση των βασικών και εγκάρσιων ικανότητες: πολιτισμικές, κοινωνικές, ψηφιακές. 

• Αύξηση επίπεδου ψηφιακής ικανότητας και δεξιοτήτων για τη χρήση κοινωνικών μέσων. 

• Μεγαλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, εθνική, γλωσσική και πολιτισμική 

πολυμορφία. 
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• Αύξηση πολιτισμική γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

• Επαγρύπνηση σε θέματα ΛΟΑΤ + για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα. 

• Αλλαγή στη στάσεις και τις αξίες που σχετίζονται με τους ΛΟΑΤ +. 

• Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 

• Αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στη δουλειά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
   

Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μέσω ενός ερωτηματολογίου που θα συμπληρώσουν οι 

συμμετέχοντες στο MOOC. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
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Αξιολόγηση των εργαλείων μάθησης 

Μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αξιολογήσει το πώς τα 

εργαλεία βοήθησαν στην εκπαίδευση του. 

Κάθε εργαλείο θα αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των καθημερινών 

συζητήσεων, οι ομάδες θα πρέπει να συζητούν το πώς χρησιμοποίησαν το κάθε εργαλείο, τον 

τρόπο με τον οποίο αυτό τους βοήθησε και τι έχουν μάθει, τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά 

με τη διαπολιτισμική επικοινωνία και πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτήν τη μάθηση στο 

εργασιακό τους περιβάλλον. 

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τα εργαλεία παρατηρώντας τις 

δραστηριότητες που θα καταδεικνύουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες.  

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ποιότητα του 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος:

- κάλυψη των 
εκπαιδευτικών 
αναγκών,
προδοκιών και 
εκπαιδευτικών 
στόχων των 
πληθυσμών 
στόχων;
- σχέση της 

δομής των 
εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, 
εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων 
και της έκβασης 
των μαθησιακών 
αποτελεσματων.

Ποιότητα των 
εκπαιδευτικών 
εργαλείων:

αποτελεσματικότ
ητα των 
πληροφοριών ακι 
της μάθησης;
- καινοτομία και 
ποιότητα 
περιεχομένου;
-φιλική προς τον 
χρήστη 
παρουσίαση.

Ποιότητα της 
εκπαιδευτική 
διαδικασίας:

-
αποτελεσματικότ
ητα διαχειρισης 
της εκπαιδευσης, 
ενεργειών και 
κινήτρων
- επιποινωνία 
συμμετεχόντων
- υποστήριξης της 
μαθησιακή 
διαδικασίας
-ευκαιρίες για 
προσωπική 
εξέλιξη.

Ποιότητα του 
εκπαιδευτικού 
αποτελέσματος

- προστιθέμενη 
αξία γνώσεων, 
δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που 
αποκτήθηκαν από 
τους 
συμμετέχοντες
-εφαρμογή της 
γνώσης που 
αποκτήθηκε στην 
πρακτική.
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