On-line ΜΑΘΗΜΑΤΑ για
τη Διερεύνηση
Εκτεταμένης Ανθρώπινης
Κίνησης στην
Ορθοπεδική
Τι θα
ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ
Ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης για
άδεια εξάσκησης στην ορθοπεδική στη Ρουμανία
είναι να παράγει ορθοπεδικούς χειρουργούς που
είναι τεχνικά καταρτισμένοι και γνώστες της
βιβλιογραφίας στον τομέα της ορθοπεδικής
χειρουργικής επέμβασης. Επιπλέον, ελπίζουμε να
τονώσει το ενδιαφέρον για την επίλυση των
κλινικών και των βασικών προβλημάτων της
επιστήμης
στον
τομέα
της
ορθοπεδικής
χειρουργικής επέμβασης. Για να επιτευχθεί αυτό,
το παρόν έργο προσφέρει λύσεις για τη βελτίωση
της εκπαίδευσης που διαμένουν με τη χρήση
νέων προσεγγίσεων, όπως μία καινοτόμο μέθοδο
ηλεκτρονικής κατάρτισης που είναι σε θέση να
παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια σειρά από
μελέτες περιπτώσεων και ένα προηγμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το
έργο
ORTHO-eMAN
αναπτύσσει
ένα
διαδραστικό μάθημα στη διερεύνηση ανθρώπινης
κίνησης που απευθύνεται σε ιατρούς.

Η προτεινόμενη εκπαιδευτική ενότητα είναι μια
συνεχής προσέγγιση ιατρικής εκπαίδευσης μέσω
Διαδικτύου, διαδραστική on-line εκπαίδευση
μέσω παροχής συμβουλών από καθηγητές του
προγράμματος με διαπίστευση, εξασφαλίζοντας
μία ασφαλή τελική αξιολόγηση, καθώς και
συνδέσμους
και
ειδικές
πύλες
από
την
ενημερωτική υποστήριξη που προσφέρει.

ΠΩΣ;

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και αφορούν εξίσου
τις ανάγκες κατάρτισης στην ιατρική και τη
μηχανική, προτείνοντας εκπαίδευση των ειδικών
που θα εφαρμόζουν τις αρχές της ιατρικής και
επιστήμης μηχανικού βιοϊατρικής, προκειμένου
να βελτιωθεί η κατάσταση των ασθενών. Όλα τα
μαθήματα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά,
ρουμανικά, ισπανικά και ελληνικά.
Μια καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
καθώς και πρόσβαση σε υπολογιστή και καλή
σύνδεση στο Internet είναι απαραίτητη.

αναπτυχθεί οδηγός video για την χρησιμοποίηση
της e-learning πλατφόρμας.
Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη με κωδικό
πρόσβασης και απαιτείται εγγραφή. Η εγγραφή
είναι δωρεάν και παρέχει πρόσβαση σε όλο τα
εκπαιδευτικό υλικό.
Το επιλεγμένο LMS ήταν το Moodle και η
αναπτυξιακή προσπάθεια οδήγησε στο ORTHOeMAN plug-in που αποτελείται από 3 μέρη: plugin-core, Εργαλείο Συγγραφής και εργαλείο
παρουσίασης.
Τα εργαλεία είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές
απαιτήσεις του περιεχομένου των μαθημάτων. Οι
καταρτιζόμενοι υποστηρίζονται από μία σειρά από
μελέτες περιπτώσεων και το επίπεδο παρουσίασης
προσαρμόζεται για να συμπεριλάβει πρόσθετα
στοιχεία μετά από σύγχρονες μεθόδους έρευνας
του ORTHO-eMAN, συμπεριλαμβανομένης της
ιατρικής απεικόνισης, αρχεία βίντεο ανάλυσης
κίνησης, γραφήματα δύναμης, των μυών και των
κοινών αντιδράσεων, αριθμητικά δεδομένα,
διαγράμματα πίεσης και επαφής, κλπ.

Η εγγραφή είναι ανοιχτή στην πρώτη σελίδα του
δικτυακού τόπου του έργου.

ΣΤΟΧΟΣ

Ιατρική e-learning

Τι θα
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Γι 'αυτό το μάθημα παρέχουμε το πρόγραμμα
σπουδών, το πρόγραμμα των μαθημάτων και
www-based εκπαιδευτικό υλικό. Για να επιτευχθεί
μια πανευρωπαϊκή χρήση, το έργο θα αναπτύξει
ένα γλωσσάριο των ιατρικών όρων, η οποία θα
καλύπτει τις ιατρικές και τεχνολογικές πτυχές, σε
όλες τις γλώσσες των εταίρων. Επίσης, θα

Το Ιατρικό τμήμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του
2013. Το on-line μάθημα περιλαμβάνει 4
ενότητες και έχει διάρκεια 10 εβδομάδες (βλ.
πρόγραμμα σπουδών στο μενού ‘αποτελέσματα’).
Ενότητα 1 - Φυσική του ανθρώπινου σώματος - 2
εβδομάδες
Ενότητα 2 - Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας του
ανθρώπινου σώματος - 3 εβδομάδες
Ενότητα 3 - Οι σύγχρονες τεχνικές στην ανάλυση
της ανθρώπινης κίνησης (μελέτες περιπτώσεων) 2 εβδομάδες
Ενότητα 4 (εκτίμηση) - Μελέτες - 3 εβδομάδες
Περισσότερα στο www.ortho-eman.ro

ΑΝΑΓΚΕΣ
Αφορά στις ανάγκες συνεχούς
ιατρικής εκπαίδευσης στην
ορθοπεδική.
Είναι διαθέσιμο ένα σύστημα αξιολόγησης και
αυτοεκτίμησης των αποτελεσμάτων. Το σύστημα
θα παρέχει ανατροφοδότηση, εντοπίζοντας τη
σωστή διάγνωση.

Εγγραφή στο ORTHO-Eman
Η διαδικασία της εγγραφής για τις αναπτυγμένο μάθημα

Ένα ειδικό τμήμα θα επιτρέψει συζήτηση,
ανταλλαγή περιεχομένου και καθοδήγηση από
τον πάροχο του μαθήματος.
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πρέπει να
γίνει on-line.
Η πιστοποίηση θα είναι διαθέσιμη σε CME credits.
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λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία βήματα για
να ολοκληρώσετε το μάθημα. Στις αρχές του έτους θα
δοκιμάσουμε την πλατφόρμα e-learning. Στη συνέχεια,
θα σας ενημερώσουμε όταν το μάθημα θα ξεκινήσει.
Η ομάδα-στόχος θα πρέπει να σχηματίζονται από γιατρούς που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία στην ορθοπεδική καθώς
και
από
μηχανικούς

Συνεργάτες:
•

Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα (Ρουμανία)

•

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» (Ελλάδα)

•

Εμβιομηχανική Ινστιτούτο της Βαλένθια
(Ισπανία)

•

Κλινική Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών
του Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

•

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα)

www.ortho-eman.ro
Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο
τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Περισσότερα στο www.ortho-eman.ro

