
P a g i n a  | 1  
Vă rugăm, vizitaţi http://iene-lgbt.com 

 

 

 

 

 
 

Primul rezultat 
 
 

Evaluarea nevoilor 
profesorilor / formatorilor 

pentru formarea LGBT + 
 
 
 
 

Rezultatul nr. 4 
 
 

Instrumente de predare și 
învățare pentru educație 

incluzivă LGBT + culturală și 
competentă  

  
Referitor la primul rezultat „Evaluarea 
nevoilor profesorilor / formatorilor 
pentru formarea LGBT +” a fost publicat 
un articol științific în Cercetarea sexuală 
și Politica Socială, pentru a înțelege dacă 
problemele LGBT+ sunt acoperite în mod 
adecvat în programele de sănătate și 
asistență socială.  
 
Rezultatul 4 constă din resurse de 
învățare colectate de pe internet, cum ar 
fi texte, fișiere, animații, videoclipuri, 
teste, linkurile recomandate care sunt 
disponibile pe site-ul web al proiectului și 
pot fi utilizate pentru învățarea 
individuală profundă.  
Acest rezultat este un compendiu de 20 
de instrumente de predare și învățare 
care vor fi integrate într-un MOOC 
european online. Instrumentele de 
predare și învățare au fost dezvoltate 
utilizând modelul Papadopoulos pentru 
„Compasiunea competentă din punct de 
vedere cultural” (CCC; Papadopoulos, 
2018).  
 
Seturile de instrumente sunt:  
1. Conștientizare culturală și compasiune 
2. Cunoaștere culturală și compasiune  
3. Sensibilitate culturală și compasiune  
4. Competență culturală și compasiune  
 
 
  

 
Primul articol internațional  

al echipei IENE 9 
 

 
 
 

Întâlnirile online ale echipei de proiect IENE 9 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Întâlnirea față în față nu a fost posibilă din cauza pandemiei COVID19. 
Publicat cu acordul participanților. Partenerii s-au întâlnit regulat online, în 
timpul a șapte întâlniri. 
 

Programul ERASMUS+ – Acţiunea cheie 2: Parteneriate strategice 
 

IENE 9 - “DEVELOPING A CULTURALLY COMPETENT AND 
COMPASSIONATE LGBT+ CURRICULUM IN HEALTH AND SOCIAL CARE 
EDUCATION” 
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Click aici pentru a descărca instrumentele de 

învăţare î învăţare 

Click aici pentru a descarca articolul 
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Rezultatul nr. 5 
 
 

Dezvoltarea modulelor 
pentru conținutul MOOC 

 
 

  
Rezultatul 5 implică dezvoltarea 
modulelor pentru MOOC. Pe baza 
curriculumului de formare și a 
instrumentelor de predare / învățare 
(IO4), fiecare țară a dezvoltat un modul 
pentru MOOC. În total vor exista cinci 
module:  
1. Un modul privind crearea unei 
conștientizări cultural competente și 
pline de compasiune;  
2. Un modul privind crearea de 
cunoștințe cultural competente și pline 
de compasiune;  
3. Un modul privind obţinerea unei 
sensibilități cultural competente și pline 
de compasiune;  
4. Un modul privind construirea unei 
practici cultural competente și 
compasive;  
5. Un modul de sinteză.  
 
Fiecare modul conține: (1) Rezultatele 
învățării; (2) O activitate de învățare 
dedicată fiecărui subiect; (3) Resurse de 
învățare relevante la nivel național; (4) 
Feedback de la colegi către un coleg; (5) 
O activitate de autoevaluare (de exemplu 
un test); (6) Un modul de sinteză în care 
participanții vor lucra la un studiu de caz; 
(7) Evaluarea modulului de sinteză.  
 
 

    
 

Săptămâna 1: Orientare  
Săptămâna 4: 

Sensibilitate culturală și 
compasiune 

1.2 Gen și identitate 
sexuală   

2.3 Bunăstare fizică și 
mentală  
3.4 Toleranță  
3.5 Relație plină de 
compasiune și siguranță  

Săptămâna 2: 
Conștientizare culturală 

și compasiune 
 

Săptămâna 5: 
Competență culturală și 

compasiune 

1.1 Orientarea sexuală  
1.4 Stigmatul socio-
cultural și auto-stigmatul  
2.2 Drepturile omului și 
justiția socială  

 

4.1 Discriminarea 
homofobă și transfobică 
4.2 Evaluarea nevoilor 
sociale / de sănătate / 
de învățare  
4.5 Pledoarie pentru 
persoanele LGBT + 

Săptămâna 3: Cunoaștere 
culturală și compasiune  Săptămâna 6: Sinteza, 

evaluarea  
2.1 Cunoașterea și 
înțelegerea terminologiei 
cheie  
2.4 Disparități / inegalități 
socioculturale  
2.5 Identificarea și 
abordarea barierelor și a 
facilitatorilor  

 

1.3 Stereotipuri  
3.2 Comunicare, 
comunicare incluzivă, 
non-heteronormativă 
4.3 Servicii accesibile 

 
Seminare naţionale 

 

  
Seminarele naționale vor fi organizate înainte de pilotarea MOOC și vor fi livrate unui număr minim 
de 25 de părți interesate, precum profesori / formatori din domeniul sănătății și asistenței sociale, 
lucrători din domeniul sănătății și asistenței sociale, studenților din domeniul sănătății și asistenței 
sociale, voluntari din sănătătate și social, grupuri și asociații LGBT +, autorități locale, decidenți 
politici, asociații locale de sănătate și / sau asociații de educație / formare. Seminarele au ca scop 
diseminarea MOOC și recrutarea potențialilor participanți. 
 

   
           Puteți găsi mai multe informații despre proiectul IENE 9 la: http://iene-lgbt.com.   
 

Următoarea întâlnire  Conferința europeană va avea loc în iulie 2021, la Londra, Regatul Unit 

  

                      
 

 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 
orice utilizare a  informațiilor conținute în aceasta. 

Modelul IENE 9 pentru educație incluzivă LGBT + 
culturală și competentă 

Modulele vor fi disponibile pe website. 

 


