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Παραδοτέο αρ.1
Αξιολόγηση των αναγκών
των εκπαιδευτών σε θέματα
που αφορούν την κοινότητα
ΛΟΑΤ+

Παραδοτέο αρ.4
Εκπαιδευτικά εργαλεία για
πολιτισμικά Επαρκή και
Συμπονετική εκπαίδευση
χωρίς διακρίσεις για άτομα
ΛΟΑΤ+

Σχετικά με το 1ο παραδοτέο «Αξιολόγηση
των αναγκών των εκπαιδευτικών για την
εκπαίδευση σε θέματα ΛΟΑΤ+» το οποίο
στοχεύει στη διευρεύνηση κατά πόσο τα
θέματα ΛΟΑΤ+ καλύπτονται επαρκώς στα
προγράμματα σπουδών στον τομέα της
υγείας και της κοινωνικής φροντίδας,
δημοσιεύθηκε ένα επιστημονικό άρθρο
στο περιοδικό: Sexuality Research and
Social Policy.
Το 4ο παραδοτέο, αφορά τις εκπαιδευτικές
πηγές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως
κείμενα, αρχεία, κινούμενα σχέδια,
βίντεο, κουίζ, και οι προτεινόμενοι
σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα
του
έργου
και
μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν από το κοινό. Αυτό το
παραδοτέο αποτελεί μια συλλογή από 20
εκπαιδευτικά
εργαλεία
που
θα
ενσωματωθούν σε ένα MOOC Τα
εκπαιδευτικά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί
χρησιμοποιώντας το μοντέλο της
Papadopoulos για τη "Πολιτισμικά Επαρκή
συμπόνια - Culturalally Competent
Compassion" (CCC, Papadopoulos, 2018).
Οι θεματικές ενότητες αφορούν:
1. Πολιτισμική
Επαγρύπνηση
και
Συμπόνια.
2. Πολιτισμική Γνώση και Συμπόνια.
3. Πολιτισμική
Ευαισθησία
και
Συμπόνια.
4. Πολιτισμική Επαρκεια και Συμπόνια.

Ενημερωτικό Δελτίο

No. 3

Φεβρουάριος 2021

Το πρώτο διεθνές επιστημονικό άρθρο
της ομάδας IENE 9

Πατήστε εδώ για να ανακτήσετε το άρθρο

Η ομάδα IENE 9 κατά τη διάρκεια
της διαδικτυακής συνάντησης *

*Η συνάντηση διά ζώσης δεν ήταν εφεικτή λόγο της πανδημίας COVID19.
Οι εταίροι είχαν συχνές (σύνολο 7) διαδικτυακές συναντήσεις.
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Παραδοτέο αρ. 5
Ανάπτυξη των ενοτήτων και
του περιεχομένου του
MOOC

Εθνικό Σεμινάριο

Το 5ο παραδοτέο περιλαμβάνει την
ανάπτυξη των ενοτήτων για το MOOC. Με
βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία (IO4), η κάθε
χώρα ανέπτυξε μια ενότητα για το MOOC.
Θα υπάρχουν συνολικά πέντε ενότητες:
1. Πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική
επαγρύπνηση
2. Πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική
γνώση.
3. Πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική
ευαισθησία.
4. Πολιτισμικά επαρκή και συμπονετική
πρακτική.
5. Ενότητα σύνθεσης της γνώσης.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
(1) Μαθησιακά αποτελέσματα
(2) Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για
το αντιστοιχο θέμα
(3) Σχετικές εκπαιδευτικές πηγές σε
εθνικό επίπεδο
(4) Ανατροφοδότηση μεταξύ τω
εκπαιδευομένων
(5) Μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης
(π.χ. κουίζ)
(6) Μια ενότητα σύνθεσης της γνώσης
στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα
εργαστούν με μια μελέτη περίπτωσης(
7) Η αξιολόγηση της ενότητας σύνθεσης
της γνώσης.

Το μοντέλο IENE 9 για την Πολιτισμικά Επαρκή
και Συμπονετική Εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις
για άτομα ΛΟΑΤ+
Εβδομάδα 1:
Προσανατολισμός

1.2 Φύλο και σεξουαλική
ταυτότητα

Εβδομάδα 2: Πολιτισμική
Επαγρύπνηση και
Συμπόνια
1.1 Σεξουαλικός
προσανατολισμός
1.4 Κοινωνικο-πολιτισμικό
στίγμα και στίγμα εαυτού
2.2 Ανθρώπινα
δικαιώματα και κοινωνική
δικαιοσύνη
Εβδομάδα 3: Πολιτισμική
Γνώση και Συμπόνια
2.1 Γνώση και κατανόηση
της βασικής ορολογίας
2.4 Κοινωνικοπολιτισμικές
ανισότητες
2.5 Προσδιορισμός και
αντιμετώπιση των
εμποδίων και των
διαμεσολαβητών

Εβδομάδα 4:
Πολιτισμική
Ευαισθησία και
Συμπόνια
2.3 Σωματική και
ψυχική ευεξία
3.4 Ανοχή
3.5 Συμπονετική και
ασφαλής σχέση
Εβδομάδα 5:
Πολιτισμική Επάρκεια
και Συμπόνια
4.1 Ομοφοβικές και
τρανσφοβικές
διάκρισεις
4.2 Αξιολόγηση των
κοινωνικών /
υγειονομικών /
μαθησιακών αναγκών
4.5 Υπεράσπιση των
ατόμων ΛΟΑΤ +
Εβδομάδα 6: Σύνθεση,
Αξιολόγηση
1.3 Στερεότυπα
3.2 Επικοινωνία, χωρίς
αποκλεισμούς, μη
εταιροκανομική
επικοινωνία
4.3 Προσβάσιμες
υπηρεσίες

Τα εθνικά σεμινάρια θα διοργανωθούν πριν από την πιλοτική εφαρμογή του MOOC με τη
συμμετοχή τουλάχιστον 25 ατόμων, όπως καθηγητές/τριες / εκπαιδευτές/τριες του τομέα της
υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, εργαζόμενοι/ες στον τομέα της υγείας και κοινωνικής
φροντίδας, εθελοντές/τριες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, ομάδες και
οργανώσεις ΛΟΑΤ +, τοπικές αρχές, υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής, τοπικοί συνδέσμοι του
τομέα της υγείας / της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση του
MOOC και στον εντοπισμό πιθανόν συμμετεχόντων/ουσών.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα IENE 9 στο: http://iene-lgbt.com.

Επόμενη Συνάντηση

Το Ευρωπαϊκό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2021, στο Λονδίνο, Ην. Βασίλειο

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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