INTERCULTURELE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN ANDERE GEZONDHEIDSWERKERS IN EUROPA (IENE2)
INLEIDING

De culturele competentie is een zorg van de
21e eeuw. De migratiebewegingen zijn een
uitdaging om interculturele competentie
gerichte zorg aan te bieden in een multicultureel Europa.

Het IENE2 is een innoverend project gesteund
door het programma van het Europees Leonardo da Vinci project “levenslang leren”.

METHODIEK
De methodiek bestaat uit 3 stappen in alle
deelnemende landen:. In de voorbereidingsfase zullen de partners een onderzoek doen
om de noden van hun docenten en trainers
vast te stellen.
Eerst wordt een trainingsmodule en leermaterialen ontwikkeld en worden er workshops georganiseerd om docenten en trainers te helpen
om het IENE/PTT model te leren kennen.

Het project werkt verder op inhouden van het
IENE 1 project dat een model ter beschikking
stelt en leermaterialen om interculturele competenties te verwerven.

Ten tweede zal, met behulp van de getrainde
staf, l het IENE/PTT model als pilootproject
worden getest in enkele organisaties en opleidingen Verpleegkunde en andere gezondheidswerkers.

http://www.ieneproject.eu
Het IENE1 model is gebaseerd op het model
van Papadopoulos, Tilki and Taylor (PTT).
DOELSTELLINGEN
Het IENE2 project beoogt een bijdrage aan
kwalitatief onderwijs en training voor verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers rond
de professionele interculturele competentie
gerichte zorg in Europa

Een culturele competentie is een effectieve en
kwaliteitsvolle zorg binnen een maatschappelijke context van culturele waarden, normen en
noden.

Dit project komt tot stand met ondersteuning van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de vise van de auteur weer en de Commissie
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de
informatie hierin.

Ten derde zullen de eindproducten beschikbaar gesteld worden voor integratie in regionale, internationale en Europese IVET and
CVET systemen. De transfer kan gebeuren via
disseminatie en valorisatiemethodieken met
inbegrip van een Europees congres dat georganiseerd wordt op het einde van het project

Het IENE2 training model zal beschikbaar zijn op het
web samen met een studiewijzer die de implementatie van dit innoverend project mogelijk maakt voor
opleidingen Verpleegkunde en gezondheidswerkers.

Indien je betrokken wenst te worden en
meer informatie wenst gelievecontact op te
nemen met:

Model of the IENE2

KATHO

Training of Trainers (ToT) Course

Marie D´hulst :
marie.dhulst@katho.be
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Ellen Dierynck:
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ellen.dierynck@katho.be
Voorbe-

Kerncurricu-

Vertrouwd worden met
IENE website
www.ieneproject

Suppor-
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PARTNERS in diverse landen

M

Verenigd Koninkrijk, Romenië,
Duitsland, België, Frankrijk

Bekijk de IENE
website
www.ieneproject.e
u

Workshop train de
trainers

Communceer
via onze yahoo
groep
Toegang

Wil je betrokken worden?
We willen docenten rekruteren van 2 instellingen in
elk land om deel te nemen aan deze workshops.

Facilitation
De cursus wordt gefaciliteerd door lokale partners
ondersteund door Professor Irena Papadopoulos
and Dr Gina Taylor.
Dit project komt tot stand met ondersteuning van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de vise van de auteur weer en de Commissie
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de
informatie hierin.

