
Περίληψη στα Ελληνικά (Summary in Greek) 

Η παγκόσμια ανάγκη για αποκατάσταση αυξάνεται λόγω της γήρανσης 
του πληθυσμού και των χρόνιων καταστάσεων της υγείας, μεταξύ άλλων 
αιτιών. Ο Π.Ο.Υ. (2020), εκτιμά ότι έως το 2050 πάνω από 2 
δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως θα χρειαστούν μία ή περισσότερες 
υποστηρικτικές συσκευές σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Επομένως, η 
ανάγκη για οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες και λύσεις για την 
αποκατάσταση είναι προφανής. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός παρέχει 
πολλές ευκαιρίες, ωστόσο πολλοί πάροχοι υπηρεσιών αποκατάστασης 
και επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη και αλλού, δυσκολεύονται να 
χρησιμοποιήσουν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Ο τομέας 
αποκατάστασης επλήγη έντονα από την πανδημία COVID-19. Μέρος 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας αποκατάστασης 
περιλαμβάνει την έλλειψη τεχνικών γνώσεων, ικανοτήτων και διδακτικών 
ικανοτήτων στην εφαρμογή της ψηφιακής αποκατάστασης. Μία από τις 
κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν στην προσαρμογή των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών, είναι η πρόσβαση σε σχετικές και 
τεκμηριωμένες γνώσεις σχετικά με το ποιες λύσεις θα χρησιμοποιηθούν 
ή πώς να συμπεριληφθεί η ψηφιακή αποκατάσταση στο πεδίο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια άλλη πρόκληση που εντοπίστηκε είναι οι 
δεξιότητες των επαγγελματιών στο χώρο της αποκατάστασης να 
σχεδιάσουν και να αξιοποιήσουν, μαζί με τους λήπτες των υπηρεσιών, 
τις υπάρχουσες ψηφιακές λύσεις και τις διάφορες αναδυόμενες 
τεχνολογίες. Η διεθνική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
προσφέρει την ευκαιρία να αναπτυχθούν δεξιότητες σε μεγάλη κλίμακα 
και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε απαιτούμενες διαφορετικές 
ψηφιακές γνώσεις στην αποκατάσταση. 

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να συμβάλει στην ανθεκτικότητα 
των συστημάτων αποκατάστασης μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και των επαγγελματιών στην ψηφιακή 
αποκατάσταση. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τα 
εξής: 

1) ανάπτυξη γνώσεων στην ψηφιακή αποκατάσταση για την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και τους επαγγελματίες στον χώρο της αποκατάστασης 
προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες στην ψηφιακή αποκατάσταση 
και, 



2) αύξηση των μαθησιακών ευκαιριών στην ψηφιακή αποκατάσταση 
μέσω θεωρίας και τεκμηριωμένης πρακτικής.  

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ανάπτυξης εγγράφων 
συζήτησης, ενός πλαισίου εργασίας, ενός εγχειριδίου ανοιχτής 
παιδαγωγικής και μίας σειράς μαθημάτων  με ανοιχτό διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση σε αναγνωρισμένες ομάδες-στόχους 
στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω συμμετοχικών διαδικασιών. 
Διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι καλούνται ευρέως να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη του έργου, συμπεριλαμβανομένων εταίρων εκτός Ευρώπης, 
οι οποίοι θα προσφέρουν νέα εμπειρογνωμοσύνη και εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες. Τα αποτελέσματα θα διαχυθούν ευρέως μέσω ιστοτόπων, 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και 
μέσω νέων ανοιχτών μαθησιακών ευκαιριών. Με άμεσο τρόπο, το έργο 
εμπλέκει περίπου 300 εμπειρογνώμονες στο πεδίο της αποκατάστασης 
στην Ευρώπη, ενώ έμμεσα, μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και 
συλλογής δεδομένων, αναμένεται ότι περισσότερα από χίλια άτομα θα 
συμβάλλουν στα τελικά αποτελέσματα. Η διεθνική συνεργασία είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών αποκατάστασης 
για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που θέτει η COVID-
19 και διασφαλίζει ότι οι εταίροι είναι σε θέση να μοιράζονται την 
εμπειρία τους στην ψηφιακή αποκατάσταση και να αναπτύσσουν 
πρότυπα που φτάνουν πέρα από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται 
εξ αποστάσεως και την “τηλε-αποκατάσταση”. Το έργο θα παρέχει 
πολύτιμες πληροφορίες για παγκόσμια συζήτηση ως προς την ψηφιακή 
αποκατάσταση και αναμένεται να οδηγήσει σε πολλές νέες 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της αποκατάστασης παγκοσμίως. 

 


