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Rezultatul nr. 5

Dezvoltarea modulelor
pentru conținutul MOOC

Al cincilea rezultat a implicat 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 fi cinci
module:
1. Un modul pentru crearea unei
conștientizări cultural competente și
pline de compasiune;
2. Un modul pentru crearea de
cunoștințe cultural competente și pline
de compasiune;
3. Un modul pentru obţinerea unei
sensibilități cultural competente și pline
de compasiune;
4. Un modul pentru 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; (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.
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* Întâlnirea față în față nu a fost posibilă din cauza
pandemiei COVID19. Publicat cu acordul
participanților.

P a g i n a |1
Va rugam vizitati www.ieneproject.eu

Rezultatul nr. 6
Setarea MOOC

Pilotarea si livrarea
MOOC

Configurarea MOOC este în curs de
desfășurare. MOOC va fi găzduit pe
Futurelearn.com.
MOOC va începe în noiembrie și va
prezenta, pe parcursul a 6 săptămâni,
modulele dezvoltate în rezultatul nr. 5 cu
o orientare suplimentară în săptămâna 1.
Fiecare țară are grijă de ...
… Organizare
... moderarea discuțiilor
… Răspunde la întrebări prin mesaje
directe sau pe forum
... rezolvarea problemelor tehnice pentru
o săptămână de MOOC.
Marketingul pentru MOOC va începe în
curând, utilizând materialul de marketing
tradus de fiecare țară.
Participarea este gratuită.
Înregistrați-vă și veți fi informat când
MOOC va fi lansat.
Accesați https://iene-lgbt.com/mooc
pentru a vă înregistra.

Seminare national

Modelul IENE 9 pentru LGBT + incluziv din
punct de vedere cultural și compatibil
Culturally Competent and Compassionate
Săptămâna 4:
LGBT+1:Inclusive Education
Săptămâna
Orientare

1.2 Gen și identitate
sexuală

Sensibilitate culturală
și compasiune

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

Săptămâna 6: Sinteza,
evaluarea

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

Majoritatea seminarelor naționale au fost organizate și vor fi oferite unui număr minim de
25 de părți interesate, precum profesori / formatori din domeniul sănătății și asistenței
sociale, lucrătorilor din domeniul sănătății și asistenței sociale, studenților din domeniul
sănătății și asistenței sociale, voluntarilor din domeniul sănătății și asistenței sociale,
grupurilor LGBT +, și asociații, autorități locale, decidenți politici, asociații locale de sănătate
și / sau asociații de educație / formare. Seminarele au ca scop diseminarea MOOC și
recrutarea potențialilor participanți. Până la începerea MOOC în noiembrie, vor mai exista
seminare de actualizare.

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

Urmatoarea intalnire

Următoarea întâlnire transnațională va avea loc în septembrie 2021, la Almería, Spania

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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