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e-learning στην Ιατρική

Ανταποκρίνεται σε ανάγκες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην ορθοπεδική.
Ένα σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμο. Το σύστημα θα παρέχει ανατροφοδότηση,
εντοπίζοντας τη σωστή διάγνωση.
Ένα ειδικό τμήμα θα επιτρέψει chatting, ανταλλαγή περιεχομένου και καθοδήγηση από τον πάροχο του μαθήματος.
Τα υλικά του μαθήματος είναι διαθέσιμα on-line. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα γίνει on-line.
Θα είναι διαθέσιμη πιστοποίηση με CME credits.

On-line ΜΑΘΗΜΑΤΑ για την Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης στην Ορθοπεδική
ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ

Ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης για ειδίκευση στην ορθοπεδική στη Ρουμανία είναι να παράγει ορθοπεδικούς χειρουργούς που είναι τεχνικά
καταρτισμένοι και γνώστες της βιβλιογραφίας στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής. Επιπλέον , ελπίζουμε να τονώσει το ενδιαφέρον για την
επίλυση κλινικών και επιστημονικών προβλημάτων στον τομέα της ορθοπεδικής χειρουργικής. Γι’ αυτό το σκοπό, το παρόν έργο προσφέρει λύσεις
για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων με χρήση νέων προσεγγίσεων, όπως μια καινοτομική μέθοδος ηλεκτρονικής κατάρτισης που
παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων και ένα προηγμένο πρόγραμμα σπουδών.
Το ORTHO-eMAN αναπτύσσει ένα διαδραστικό μάθημα διερεύνησης της ανθρώπινης κίνησης απευθυνόμενο σε γιατρούς. Πρόκειται για μια διαρκή
διαδικτυακή προσέγγιση της ιατρικής εκπαίδευσης. Παρέχει διαδραστική on-line εκπαίδευση μέσω της παροχής συμβουλών από πιστοποιημένους
καθηγητές του προγράμματος, εξασφαλίζοντας αξιολόγηση, καθώς και υποστήριξη με συνδέσεις (links) και ειδικές διαδικτυακές πύλες (portals).
ΠΩΣ;
Τα μαθήματα είναι δωρεάν και την ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ιατρικής εκπαίδευσης , προτείνοντας κατάρτιση ειδικών που θα εφαρμόζουν
τις αρχές της ιατρικής επιστήμης, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ασθενών. Όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά,
ρουμανικά , ισπανικά και ελληνικά.
Καλή γνώση της Αγγλικής, δεξιότητες χρήσης Η/Υ, πρόσβαση σε υπολογιστή και καλή σύνδεση στο Internet είναι απαραίτητη.
Η εγγραφή είναι ανοιχτή στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου του έργου.

ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Γι 'αυτό το μάθημα παρέχουμε το πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα των μαθημάτων και
εκπαιδευτικό υλικό (διαδικτυακά). Για να επιτευχθεί πανευρωπαϊκή χρήση , το έργο θα αναπτύξει
ένα γλωσσάριο ιατρικών όρων που θα καλύπτει τις ιατρικές και τεχνολογικές πτυχές σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων. Επίσης, θα αναπτυχθεί video-οδηγός χρήσης της πλατφόρμας e-learning.
Η ιστοσελίδα είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και απαιτείται εγγραφή, που είναι δωρεάν
και παρέχει πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό.
Οι καταρτιζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε μελέτες περιπτώσεων και η παρουσίαση περιλαμβάνει
πρόσθετα στοιχεία παραγόμενα από σύγχρονες μεθόδους έρευνας του ORTHO-eMAN,
συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής απεικόνισης, video ανάλυσης κίνησης, γραφημάτων δύναμης,
αντιδράσεων μυών και αρθρώσεων, αριθμητικών δεδομένων, διαγραμμάτων πίεσης επαφής κλπ.
Τα ιατρικά μαθήματα θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2013. Περιλαμβάνουν 4 ενότητες και έχουν
διάρκεια 10 εβδομάδων (βλ. προγράμματα σπουδών στο μενού αποτελέσματα).
Ενότητα 1 - Φυσική του ανθρώπινου σώματος - 2 εβδομάδες
Ενότητα 2 - Θεμελιώδεις έννοιες ανατομίας του ανθρώπινου σώματος - 3 εβδομάδες
Ενότητα 3 - Σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης ανθρ. κίνησης (μελέτες περιπτώσεων) - 2 εβδομάδες
Ενότητα 4 (εκτίμηση) - Μελέτες περιπτώσεων - 3 εβδομάδες
Περισσότερες πληροφορίες στο www.ortho-eman.ro

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. Τα μαθήματα θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2013.
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

