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Πρόγραμμα σπουδών για την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης

Βήματα και εργαλεία για
τη μεταφορά καινοτομίας
από το έργο e-Medi
Ο στόχος του έργου ORTHO-eMAN
είναι να μεταφέρει το σύστημα elearning, τις δυνατότητες και το
εξειδικευμένο περιεχόμενο (elearning υλικό) της πλατφόρμας
e-Medi, από το θέμα του καρκίνου
του
μαστού
στο
θέμα
της
ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης
στην ορθοπεδική.
Η πλατφόρμα e-Medi αποτελείται
από 3 κύρια μέρη λογισμικού. Δύο
από αυτά είναι προσαρμοσμένο
λογισμικό που αναπτύχθηκε για το
έργο και το ένα είναι ιδιόκτητο
λογισμικό τρίτων. Οι ενότητες
επικοινωνούν μέσω ενός XML
περιγραφέα που
περιέχει
τη
λογική του μαθήματος.

Το νέο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας e-learning περιλαμβάνει:
• Ένα θεωρητικό μέρος, με όλα τα θέματα που αφορούν την ανάλυση κίνησης
(ανατομία, εμβιομηχανική, αρχές και βασικές τεχνικές προσεγγίσεις)
• Μελέτες περιπτώσεων από την κλινική πρακτική της ορθοπεδικής
• Μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους έρευνας (απόκτηση
και ανάλυση δεδομένων, υπολογιστική μοντελοποίηση κλπ).
Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για το μάθημα της ανάλυσης της
κίνησης του ανθρώπου είναι:
1. Φυσική της κίνησης του ανθρώπινου σώματος
• Βασικές γνώσεις στατικής του σώματος, κινηματικής, δυναμικής, αντοχής υλικών
και θεωρίας ελαστικότητας, ιδιοτήτων υλικών και βιοϋλικών.
2. Βασική ανατομία της κίνησης του ανθρώπινου σώματος
• Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διάρθρωση του οστικού ιστού, τη δομή των
αρθρώσεων και τη δομή των μυών. Επιδράσεις των εξωτερικών ερεθισμάτων στο
σχήμα και τη δομή των οστών.
• Βιομαθηματικά για τη μοντελοποίηση της δομής των οστών
και των μυών. Ανατομική και εμβιομηχανική ανάλυση βάδισης.
3. Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης
• απόκτηση δεδομένων και ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με
χρήση συστημάτων ανάλυσης βίντεο και ειδικών πλακών πίεσης
• Αξιολόγηση τάσεων / παραμορφώσεων στο ανθρώπινο
μυοσκελετικό σύστημα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων
• Εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων έρευνας για
αποκατάσταση, ανάλυση της κίνησης, προσθετική.
Μελέτες περιπτώσεων.

Αρχή Προσαρμογής των Προϊόντων της Πλατφόρμας e-Medi
Ενώ οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες, οι πιο αξιοσημείωτες διαφορές εντοπίζονται στο
επίπεδο της υλοποίησης, στους εξής τομείς: Σχήμα XML, Εργαλείο Συγγραφής,
Εργαλείο εμφάνισης, LMS, Λειτουργικό Σύστημα, διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης.
Το εργαλείο συγγραφής έχει ανανεωθεί πλήρως και ξαναγραφτεί σε GWT (google web
toolkit) ως μια εφαρμογή Web. Το GWT επιτρέπει το γράψιμο του πηγαίου κώδικα της
εφαρμογής σε Java που μεταφράζεται σε javascript για να τρέξει στον browser του
πελάτη. Το αρχικό Εργαλείο Εμφάνισης ήταν εφαρμογή που βασιζόταν σε Flash. Λόγω
των τρεχουσών εξελίξεων στην HTML με την HTML5, αποφασίσαμε να ξαναγράψουμε
το Εργαλείο Παρουσίασης με ένα τρόπο σύγχρονο και φιλικό προς το web. Το
επιλεγμένο LMS για το έργο ORTHO-eMAN είναι το Moodle (http://moodle.org/),
project ανοικτού κώδικα γραμμένο σε PHP. Ήταν δηλωμένος στόχος του ORTHOeMAN να αλλαχθεί το LMS λόγω δυσεπίλυτων προβλημάτων του προηγούμενου.

Εγγραφή στο ORTHO-eMAN
Η διαδικασία της εγγραφής για τα μαθήματα e-learning είναι πλέον ανοιχτή. Αν θέλετε να εγγραφείτε
ως εκπαιδευόμενος για το μάθημα της ανάλυσης κίνησης, μπορείτε να το κάνετε στην ιστοσελίδα του
έργου ORTHO-eMAN (www.ortho-eman.ro) – μενού εγγραφής. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με
τα αναγκαία βήματα για να περάσετε το μάθημα. Η ομάδα-στόχος θα αποτελείται από ειδικευόμενους,
γιατρούς που θέλουν να αποκτήσουν επάρκεια σχετικά με την ορθοπεδική και μηχανικούς.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα της
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτή.

και η Επιτροπή δεν μπορεί να

