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IENE 9 - “UDVIKLING AF EN CULTUREL KOMPETENT UDDANNELSE INDEN
FOR SOCIAL OG SUNDHED MED FOKUS PÅ MEDMENNESKELIGHED OG
LGBT+” Agreement number: 2019-1-UK01-KA202-061955

Output nr. 5

Udvikling af indholdet på
MOOCén

Det femte output involverer udviklingen
af modulerne til selve MOOCén. Baseret
på uddannelsesplanen og undervisnings/ læringsværktøjerne (IO4) udviklede
hvert land et modul til MOOCén. Der vil i
alt være fem moduler:
1. Et modul om kulturelt kompetent og
medfølende bevidsthed
2. Et modul om kulturelt kompetent og
medfølende viden
3. Et modul om kulturel kompetence og
sensitivitet
4. Et modul om kulturelt kompetent og
medfølende praksis;
5. Et modul der sammendrager indholdet
på de øvrige moduler.
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Hvert modul indeholder: (1) Læringsmål;
(2) En læringsaktivitet dedikeret til hvert
emne; (3) Relevante informationer og
netværk på nationalt niveau (4) Peerfeedback til en medstuderende; (5) En
selv-evalueringsaktivitet (for eksempel en
quiz); (6) Et sammenfattende modul, hvor
deltagerne arbejder på en case; (7)
Evaluering.

*Face-to-face møder var ikke mulige under COVID19
pandemien. Udgivet med tilladelse fra deltagerne.
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Output nr. 6
Opstart af MOOCén

Målrette og formidling af
MOOCén

Opsætning af MOOCén er påbegyndt og den
vil være tilgængelig på Futurelearn.com

IENE 9 Oversigt over uddannelsesforløbet: Kulturel
kompetence og omsorg overfor LGBT+ personer

MOOCén starter i november og vil over en
periode af 6 uger introducere de forskellige
moduler som er udviklet i output nr. 5 med
en introduktion i uge 1.

Uge 1: Introduktion

Hvert land tager sig af ...
… planlægning
... modererer debat og diskussioner
... besvare spørgsmål via direkte beskeder
eller i det givne forum
... og løse tekniske problemer
i forbindelse med afvikling af MOOCén
Markedsføring af MOOCén starter snarlig ved
hjælp af markedsføringsmateriale oversat af
hvert deltagende land.
Deltagelse er gratis og kan anbefales
Tilmeld dig og du vil blive opdateret på
hvornår MOOCén går live.
Besøg https://iene-lgbt.com/mooc for at
registrerer dig.

Nationale Seminarer

1.2 Køn og seksuel
identitet

Uge 2: Kulturel
opmærksomhed og
Compassion
1.1 Seksuel bevidsthed
1.4 Sociokulturel stigma
og selv-stigma
2.2 Menneskerettigheder
og lovgivning

Uge 3: Kulturel viden og
Compassion
2.1 Viden og forståelse af
nøglebegreber
2.4 Sociokulturel ulighed
2.5 Identificering og
italesættelse af barrierer
og facilitatorer

Uge 4: Kulturel
sensitivitet og
Compassion
2.3 Fysisk og mentalt
velvære
3.4 Tolerance
3.5 Medmenneskelighed
og trygge relationer
Uge 5: Kulturel
kompetence og
Compassion
4.1 Homofobisk og
transfobisk
diskrimination
4.2 Afdækning af social
og sundhedsfagligt
behov for undervisning
4.5 Beskyttelse af LGBT+
personer
Uge 6: Opsamling og
evaluering
1.3 Stereotyper
3.2 Kommunikation og
non-heteronormativ
kommunikation
4.3 Tilgængelige tilbud

De fleste af de nationale seminarer er under afvikling og vil blive tilbudt til mindst 25 deltagere,
herunder studerende, undervisere og frivillige der arbejder inden for social og sundhedssektoren.
Desuden vil LGBT+ personer og grupper, samt foreninger, lokale myndigheder og politiske
beslutningstagere blive inviteret. Seminarerne sigter mod at formidle MOOC og rekruttere
potentielle deltagere til undervisningsforløbet. Vi forventer, at indtil MOOCén starter i november
vil der arrangeres yderligere oplysningsseminarer lokalt.
Du kan finde mere information om IENE 9 projektet på: http://iene-lgbt.com.

Næste møde

Næste internationale møde vil blive afholdt i september 2021, in Almería, Spain

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter,
og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af denne.
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