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In timpul ultimei intalniri, partenerii au analizat
rezultatele pilotarii MOOC si au stabilit masurile
de pregatire a produselor proiectului precum s
ipublicarea acestora pe website-ul proiectului si
pe Platforma UE, pentru a optimiza valoarea
rezultatelor proiectului si pentru a maximiza
potentialul activitatilor noastre, astfel incat
rezultatele proiectului sa fie folosite cat mai bine
atat in cadrul organizatiilor partenere cat si
dincolo de acestea.

Cursul Masiv Deschis Online (MOOC)
“INSTRUIREA INGRIJITORILOR
PERSONELOR IN VARSTA PRIVIND
COMPETENTELE CULTURALE” a inceput pe
6 mai 2019 si s-a derulat pe parcursul a 6
saptamani.
Un numar de 297 de participanti s-au inscris
pe platforma Blackboard a Cursului iar 25 de
instructori si facilitatori au condus instruirea
in cadrul cursului si au evaluat participantii.
Participantii au primit certificate de
participare si au obtinut Insigne de realizare
a Cursului, Insigne de Contributie la grup si
Insigne de Lider.
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Principalele rezultate ale
proiectului sunt Cursul Masiv
Deschis Online (MOOC) si un curs
usor de navigat care se afla pe
website-ul proiectului.

Principalele rezultate
ale proiectului IENE7

Principalele produse ale proiectului
pot fi descarcate de catre potentialii
instructori de pe wesite-ul
proiectului www.iene7.eu si folosite
pentru dezvoltarea propriilor
cursuri:
• Modelul de instruire
• Curriculum
• Instruire/invatare/resurse de
evaluare
• Instrumente de invatare
Ingrijitorii de persoane varstnice pot
intra pe wesite-ul proiectului, la
Cursul , disponibil in 4 limbi (EN, IT,
SP, RO).
De asemenea, Cursul poate fi
accesat si prin aplicatia pentru
mobil IENE 7 disponibila pe Google
Play la
https://play.google.com/store/apps
/details?id=eu.iene7.httpsm.iene7

Folosind modelul IENE 7, resursele si experienta
noastra , instructorii pot folosi Cursul nostru inovativ
pentru a realiza propriul MOOC.
La sectiunea MOOC https://iene7.eu/mooc/,
instructorii pot descarca modelul nostru inovativ
precum si resursele utilizate:
• Kit pentru isntruirea facilitatorilor MOOC
• Compendiumulactivitatilor de invatare din
MOOC
• MOOC Best practice guide
IENE 7
Partenerii au realizat Strategia de Valorizare si
Planul de diseminare si exploatare a rezultatelor
proiectului, dupa finalizarea acestuia.

Dincolo de proiectul
IENE 7 …

IENE 8 si IENE 9
Proiectul IENE 8“CRESTEREA CAPACITATII
FAMILIILOR DE MIGRANTI SI REFUGIATI DE
INGRIJIRE A COPIILOR”, extinde Centrul de
cunostinte existent http://ienerefugeehub.eu/,
creat in cadrul IENE6.
Pentru a continua initiativa IENE, un nou proiect
(IENE9) este planificat sa inceapa In septembrie
2019.

Acestproiect a fostfiantat cu sprijinulComisieiEuropene. Aceastapublicatiereflectanumaipunctul de vedreal autorului , iarComisianu
poate fi responsabilapentruoriceutilizarecare poate fi data informatiilorcontinute in acesta.
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