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Το MOOC (μαζικό ανοικτό διαδικτυακό πρόγραμμα) θα 
αρχίσει το φθινόπωρο του 2022 – μήνα Οκτώμβριο -
Νοέμβριο, και μπορείτε  από τώρα να προεγγραφείτε 
στο:  http://bit.ly/IENEMOOC ή μέσω του QR code στα 
δεξία!

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Διαπολιτισμικού προγράμματος 
Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN) με εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας καθώς και εκπαιδευτές, όχι μόνο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης αυτού του έργου αλλά 
και διεθνώς. Ειδικότερα, το υλικό που θα ενσωματωθεί στο Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού 
Προγράμματος TRN-MOOC (Massive Open Access Online Course) θα περιλαμβάνει: 

• πιθανά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)  και των ρομπότ κοινωνικής αρωγής

• αρνητικές και θετικές επιπτώσεις της ΤΝ και των ρομπότ κοινωνικής αρωγής, συμπεριλαμβανομένων 
θεμάτων που σχετίζονται με τις ανισότητες στην υγεία και την κοινωνική ένταξη

• θέματα δεοντολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την εξάπλωση της ΤΝ και της Διαπολιτισμικής 
Ρομποτικής Νοσηλευτικής (TRN)

• τις πρακτικές πτυχές της ανάπτυξης της ΤΝ  & TRN, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης ρομπότ-
ανθρώπου, τις τεχνικές πτυχές και δυσλειτουργίες και τον έλεγχο των λοιμώξεων

Το MOOC αποτελείται από 4 ενότητες:

1. Πολιτισμική Επαγρύπνηση

2. Πολιτισμική Γνώση

3. Πολιτισμική Ευαισθησία

4. Πολιτισμική Επάρκεια

Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, που 
ονομάζονται «Εκπαιδευτικές μονάδες». Κάθε ενότητα και 
θα διαρκεί μία εβδομάδα και θα είναι διαδικτυακά, με 
τους συμμετέχοντες να έχουν ευελιξία ως προς το 
ωράριο και το χρόνο που θα διαθέσουν.

Ο συνολικός χρόνος που αναμένεται για να ολοκληρωθεί 
το πρόγραμμα είναι 25 ώρες.

Προετοιμάζοντας επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας να 
εργάζονται με Ρομπότ  Κοινωνικής Αρωγής Τεχνητής Νοημοσύνης σε 
περιβάλλοντα  παροχής φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας


