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Σκοπός και 
Στόχοι 

 

 Η χρήση της τεχνολογίας έχει δείξει ότι βελτιώνει 
την ασφάλεια των ασθενών, καθώς επίσης και την 
ποιότητα, την προσβασιμότητα και 
αποτελεσματικότητα της φροντίδας. Η τεχνολογία 
έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους 
ηλικιωμένους να ανταπεξέλθουν στο σπίτι και σε 
μια προσπάθεια να επιλυθούν οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο γηράσκων πληθυσμός. 

Τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής  μπορεί να 
λειτουργήσουν  ως καταλύτης στην υγεία και την 
κοινωνική περίθαλψη. 

Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής: Στόχος του είναι η 
δημιουργία στενής και αποτελεσματικής 
αλληλεπίδρασης με έναν ανθρώπινο χρήστη, η 
παροχή βοήθειας και η επίτευξη μετρήσιμης 
προόδου στη μάθηση αποκατάστασης κ.λ.π. 
παράλληλα ή αντί για σωματική βοήθεια. 

Το έργο IENE 10  στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής 
Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN) και εκπαιδευτικού 
υλικού που θα είναι κατάλληλο για 
εργαζόμενους/ες στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής φροντίδας και εκπαιδευτικούς, όχι 
μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτού του 
έργου αλλά και διεθνώς. 

Στόχοι 

α) Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα 
πιθανά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης 
και των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην υγεία και 
την κοινωνική φροντίδα 

 
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

 

Middlesex 
University, United 

Kingdom                 
The Coordinator 

EDUNET 
Organization, 

Romania 

Middlesex 
University, 
London, UK

University of 
Genova, Italy

University Of 
Bedfordshire, 

United 
Kingdom

Vorarlberg 
University of 

Applied 
Sciences, 
Austria

Cyprus 
University of 
Technology, 

Cyprus

ERASMUS+ Programme –Key Action 2: Strategic partnership 

IENE 10- “Προετοιμάζοντας επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

να εργάζονται με  Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής Τεχνητής Νοημοσύνης σε 

περιβάλλοντα παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας” 

Agreement number: 2020-1-UK01-KA202-078802 

Ενημερωτικό 
Δελτίο 

No. 1 
Ιούνιος 2021  

http://www.ieneproject.eu/


P a g e  | 2  
Παρακαλώ, επισκεφθείτε την ισοσελίδα μας: www.ieneproject.eu     

β) Απόκτηση γνώσεων και κατανόησης τόσο των 
αρνητικών όσο και των θετικών επιπτώσεων της 
τεχνητής νοημοσύνης και των  ρομπότ κοινωνικής 
αρωγής στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα 
γ) Απόκτηση γνώσης και κατανόησης της 
συνάφειας της ηθικής που σχετίζεται με την 
ανάπτυξη και την χρήση  της Τεχνητής Νοημοσύνης 
και της Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής 
(TRN) 
δ)  Απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για τις 
πρακτικές πτυχές της ανάπτυξης της τεχνητής 
νοημοσύνης  και της TRN στην υγεία και την 
κοινωνική φροντίδα 
ε) Επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου γνώσεων και 
κατανόησης, στην αυτοαξιολόγηση και την επίσημη 
αξιολόγηση  που θα χορηγηθεί κατά τη διάρκεια 
του TRN-MOOC.                                                                   

 

 

 

Τα παραδοτέα 
του έργου  

  
Τα κύρια αναμενόμενα παραδοτέα του έργου είναι: 
 

➢ Ανάπτυξη του Μοντέλου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Διαπολιτισμικής Ρομποτικής 

Νοσηλευτικής (TRN) 

➢ Ανάπτυξη των Ενοτήτων Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN) 

➢ Ανάπτυξη Εργαλείων Μάθησης 

➢ Δημιουργία και Διεξαγωγή του MOOC για τη Διαπολιτισμική Ρομποτική (TRN) 

➢ Πιλοτική Εφαρμογή του Περιεχομένου, Στρατηγική Πρόσληψης και Οργάνωση των 

Ομάδων MOOC 

➢ Ανάπτυξη του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης των Διαμεσολαβητών του MOOC και Ανάπτυξη της 

Στρατηγικής Αξιολόγησης 
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Εναρκτήρια 
Συνάντηση 

(διαδικτυακή),  
Ιανουάριος 22, 

2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δεύτερη 
Συνάντηση 

(διαδικτυακή), 
Μάιος 12, 2021 
 

 Οι εταίροι εξοικειώθηκαν με όλες τις πτυχές του 
έργου, ενέκριναν το σχέδιο εργασίας, τη 
στρατηγική αξιολόγησης και το σχέδιο διάδοσης.  
Καθιέρωσαν τις διαδικασίες επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και 
συζήτησαν για τους δημοσιονομικούς και 
συμβατικούς κανόνες.  
Η κοινοπραξία συζήτησε λεπτομερώς το O1 και 
συμφώνησε ότι θα είναι πολύ σημαντικό να 
ερευνηθούν πρόσφατες διεθνείς, Ευρωπαϊκές και 
εθνικές δημοσιεύσεις και εκθέσεις σχετικά με 
θέματα που σχετίζονται με το TRN, ιδίως εκείνες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση του εργατικού 
δυναμικού.  
Συζήτησαν το σχέδιο της ιστοσελίδας και 
συμφώνησαν στη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης για το έργο. 
Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
παρακολούθησης επισημάνθηκαν από τον 
συντονιστή. Οι εταίροι έκαναν σχόλια, προτάσεις 
και συζήτησαν για τα παραδοτέα IO 1.1 και IO 1.2.  
Οι εταίροι συζήτησαν επίσης τον ιστοσελίδα του 
IENE 10 και πιθανές βελτιώσεις. Έγινε μια 
εισαγωγή στο IO 2. 

    
 
 

 
Παραδοτέο Αρ. 

1.1 
Ανασκόπηση 

της 
βιβλιογραφίας 
 

 
 
 

Παραδοτέο Αρ. 
1.2 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

Διαπολιτισμικής 
Ρομποτικής 

Νοσηλευτικής 
(ΤRN) 

 

 Το πρώτο παραδοτέο  είναι η ανάπτυξη του TRN (Διαπολιτισμική Ρομποτική Νοσηλευτική),  
προγράμματος σπουδών σχετικά με την: 

– Ανασκόπηση του Μοντέλου PTT/IENE 
– Ανάπτυξη του  εκπαιδευτικού προγράμματος Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής 

(TRN) 
– Μετάφραση του ΤRN εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις γλώσσες των χωρών- 

εταίρων. 
Ο στόχος είναι ο εντοπισμός των αναγκών, των προκλήσεων και των πλεονεκτημάτων της 
Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής  (TRN).  

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος και 
εκπαιδευτικού υλικού Διαπολιτισμικής Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN) για επαγγελματίες στον 
τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας και εκπαιδευτικούς. Το Μοντέλο αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων, του υλικού, των 
μαθησιακών εργαλείων και τέλος την δημιουργία και εφαρμογή του διαδιαδικτυακού 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Αυτό θα βασίζεται στη χαρτογράφηση της βιβλιογραφίας (O1), καθώς και σε στοιχεία από τα 
προηγούμενα προγράμματα IENE και θα περιλαμβάνει έναν εκπαιδευτικό οδηγό και ορθές 
πρακτικές 

Το πρόγραμμα σπουδών θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: EL, DE,  IT, RO. Η 
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TRN  είναι διαθέσιμα στο 
σύνδεσμο: http://ieneproject.eu/IENE10/about-results.php 

Επόμενη 
συνάντηση 

 Η επόμενη συνάντηση θα είναι στην Κύπρο το Σεπτέμβριο του 2021   

                          
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις 
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 
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