Curs on-line pentru
Analiza Mişcării Umane
cu aplicaţii în Ortopedie

abordare de educaţie medicală continuă prin
Internet, educaţie interactivă on-line prin
consultarea cu tutori de programe acreditate,
asigurând o evaluare finală securizată, precum şi
prin suportul informaţional cu legături spre
portaluri specifice.

CE AM DEZVOLTAT

CUM?

Scopul
programului
de
pregătire
pentru
rezidenţiatul în ortopedie este de a produce
chirurgi ortopezi care să fie competenţi din punct
de vedere tehnic şi care să cunoască literatura
de
specialitate
din
domeniul
chirurgiei
ortopedice. Suplimentar faţă de acest obiectiv,
sperăm să stimulăm interesul pentru rezolvarea
unor probleme clinice şi de ştiinţă fundamentală
în chirurgia ortopedică. Pentru îndeplinirea
acestui ţel, prezentul proiect oferă soluţii de
îmbunătăţire a pregătirii rezidenţilor prin
utilizarea unor noi abordări, cum ar fi metoda
inovativă de e-training care poate furniza
cursanţilor un domeniu larg de studii de caz şi o
curriculă avansată.

Cursurile sunt gratuite şi se adresează în mod
egal necesităţilor de pregătire ale medicilor şi
inginerilor, propunând formarea specialiştilor
care vor aplica principiile biomedicale şi ale
bioingineriei
pentru
îmbunătăţirea
stării
pacienţilor. Toate cursurile vor fi disponibile în
engleză, română, spaniolă şi greacă.

Proiectul ORTHO-eMAN a dezvoltat un curs
interactiv de analiză a mişcării umane adresat
medicilor şi inginerilor.

Sunt necesare: o bună cunoaştere a limbii
engleze, abilităţi de utilizare a calculatorului,
precum şi o bună conexiune la Internet.

educaţionale

propuse

reprezintă

o

LMS-ul ales a fost Moodle, iar efortul de
dezvoltare a condus la un plug-in ORTHO-eMAN
care constă în trei părți: plug-in-core, Authoring
Tool şi Display Tool.
Instrumentele au fost adaptate la conţinuturile
specifice ale cursurilor. Cursanţilor li se pune la
dispoziţie un număr de studii de caz, iar
prezentarea este adaptată pentru includerea
unor date suplimentare furnizate de metodele de
investigare
moderne
ale
ORTHO-eMAN,
incluzând imagistică medicală, fişiere video cu
analiza mişcării, grafice cu forţele de reacţiune
din muşchi şi articulaţii, date numerice,
diagrame ale presiunii de contact etc.

Înregistrarea este deschisă şi este disponibilă pe
prima pagină a website-ului proiectului.

TARGET

E-learning medical
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Website-ul este protejat prin parolă, fiind
necesară înregistrarea, care este gratuită şi
permite
accesul
la
toate
materialele
educaționale.

În cadrul acestui curs oferim curricula,
planificarea cursurilor, precum şi materiale
educaţionale (www-based). Pentru asigurarea
unei utilizări europene cât mai largi, proiectul a
dezvoltat un glosar de termeni medicali, care
acoperă aspectele medicale şi tehnologice, în
toate limbile partenerilor. Un ghid video pentru
utilizarea platformei e-learning este pus, de
asemenea, la dispoziţia utilizatorilor.

Cursul on-line va începe pe 30 septembrie 2013.
Cursul include 4 module şi are durata de 10
săptămâni (vezi Curricula/meniul Rezultate):
Modulul 1 – Fizica mişcării corpului uman – 2
săptămâni
Modulul 2 – Bazele anatomice ale mişcării
corpului uman – 3 săptămâni.
Modulul 3 – Tehnici moderne de analiză a
mişcării umane (cu studii de caz) – 2 săptămâni.
Modulul 4 – Evaluarea finală (întrebări şi studii
de caz) – 3 săptămâni.
Mai multe informaţii pe www.ortho-eman.ro

NECESITĂŢI
Se adresează educaţiei medicale
continue în ortopedie.
Este disponibil un sistem de evaluare şi de autoevaluare a rezultatelor. Sistemul va furniza
feedback prin identificarea diagnosticului corect.

A web-based
e-training platform for
Extended Human Motion
Investigation in Orthopedics

Înregistrarea pe platforma
ORTHO-eMAN

O secţiune specială va permite discuţiile,
accesarea conţinutului şi tutoriatul realizat de
către furnizorul cursului.

Procesul de înregistrare la cursurile on-line (e-learning)

Materialele cursului sunt disponibile on-line.

este deschis în acest moment. Dacă doriţi să vă
înregistrați în calitate de cursant la cursul de analiza

("Platformă de instruire on-line pentru investigarea
mişcării umane cu aplicaţii în ortopedie")

ORTHO-eMAN

mişcării umane, puteţi accesa website-ul proiectului

Evaluarea cursanţilor se va efectua on-line.
Se va aplica pentru certificarea în credite CME.

ORTHO-eMAN
Registration.

(www.ortho-eman.ro),
Veţi

primi

informaţii

privind

meniul
etapele
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necesare absolvirii acestui curs. Cursul va începe pe 30
septembrie 2013.

Grupul ţintă va fi format din rezidenţi, medici (cu competenţe
în special în ortopedie) şi ingineri.
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