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Από τη Σύνταξη

Τηλε‐Εκπαίδευση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ελπίζω να είστε καλά, δυνατοί απέναντι στη φονική πανδημία που μας απειλεί και με αρκετά ακόμη
ψυχικά αποθέματα. Το εμβόλιο είναι εδώ, ο εμβολιασμός άρχισε… η καταιγίδα θα περάσει.
Σε προηγούμενο τεύχος μας (Τόμος 19 Τεύχος 4), περιέγραφα το Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με τις τόσες καινοτομίες, όπως π.χ., η νέα και συστηματική περιγραφή των επιστημονικών δε‐
δομένων, για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας, διαχρονικά, της ΜΔΘ.
Επίσης, για τη νέα εξελιγμένη μορφή των εγχειριδίων όλων των εκπαιδευτικών σειρών και κυ‐
ρίως της Α΄ Σειράς, «Οσφυϊκή Μοίρα της ΣΣ – ΜΔΘ». Τα νέα εγχειρίδια έχουν εύστοχα συμπε‐
ριλάβει μέρος των κειμένων των διαφανειών της παρουσίασης, μαζί με πλάγιες ερωτήσεις κρίσεως και τις απαντήσεις
τους για τη βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυξη της κλινικής σκέψης. Φυσικά, κάθε κεφάλαιο έχει ανασκόπηση «Τι μά‐
θαμε» και ξεχωριστά κουίζ. Επιπλέον, οι νέες κατακτήσεις στην αντίληψη και καταγραφή των οδηγών του πόνου(IASP
Taxonomy) ‐αλγαισθητικός, νευροπαθητικός, αλγοπλαστικός‐ με τους διάφορους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες ‐γνω‐
στικούς, συναισθηματικούς μαζί με ποικίλους συγκείμενους παράγοντες και συννοσηρότητες.
Έτσι λοιπόν, με αυτές τις κατακτήσεις έγιναν ακόμα πιο κατανοητές οι διαγνωστικές κατηγορίες των μηχανικών συνδρό‐
μων και η κατάταξη «Άλλο» της ΜΔΘ, υπό το πρίσμα ενός ολιστικού Βιο‐Ψυχο‐Κοινωνικού μοντέλου.
Ομολογώ ότι οι καινοτομίες αυτές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήρθαν πάνω στην πιο κατάλληλη στιγμή όπου, η δια‐
δικτυακή διδασκαλία είναι μονόδρομος. Βέβαια, το αίσθημα της ηλεκτρονικής τάξης για εμάς που επί 25 έτη διδά‐
σκουμε τα κλινικά μας μαθήματα με φυσική παρουσία ήταν πρωτόγνωρο και ίσως μας φάνηκε λίγο αφύσικο. Γνωρίζαμε
πολύ καλά, από την πείρα των κλινικών φροντιστηρίων που κάνουμε τα δύο τελευταία χρόνια, ότι η ανάπτυξη ενός
θέματος για 2‐3 ώρες δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία ενός πολυήμερου και πολλών κεφαλαίων μαθήματος.
Αποφασίσαμε λοιπόν, το μάθημα να είναι ζωντανό, διαδραστικό, με τη διαρκή συμμετοχή όλων, με ανοιχτές κάμερες
και μικρόφωνα για όλους. Έτσι λοιπόν, η νέα διαμόρφωση των εγχειριδίων του μαθήματος, τα οποία φροντίσαμε όλοι
οι συμμετέχοντες να έχουν, ήδη, λάβει ταχυδρομικώς, έδιδε στους μαθητές τη δυνατότητα κατανόησης της ύλης με τη
διατύπωση των υποθέσεων και τις απαντήσεις, τις ανακεφαλαιώσεις –«τι έμαθα» σε κάθε κεφάλαιο‐ και τα κουίζ κάνο‐
ντας έτσι, το εγχείρημα αυτό της τηλε‐εκπαίδευσης ένα πραγματικό εργαλείο μάθησης και γνώσης, στις δύσκολες για
την εκπαίδευση μέρες που περνάμε.
Συμπερασματικά, η τηλε‐εκπαίδευση, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο το Διεθνές Ινστιτούτο χρησιμοποιεί τα
τελευταία χρόνια. Αυτό το εργαλείο διαχειρίζεται και το Ελληνικό Ινστιτούτο με μεγάλη επιτυχία, καθόσον παρέχει αυτή
την υπέροχη δυνατότητα να παρακολουθείς από την ασφάλεια του σπιτιού ή του γραφείου σου. Αυτό κάνουμε πολλά
χρόνια τώρα, επιτυχώς, με το θεωρητικό τμήμα του Διπλώματος αλλά με πολλά άλλα θεματικά Webinars στους γιατρούς
της ΝΑSS. Ταυτόχρονα, η υποδομή, η διαχείριση και η ποιότητα της ύλης του μαθήματος, είναι τόσο απαιτητική που,
χωρίς τα νέα εμπεριστατωμένα και καλύτερα δομημένα, ακόμα και για τις νέες ανάγκες, εγχειρίδια, η τηλε‐εκπαίδευση
δεν θα μπορούσε να αποδώσει.
Είμαστε ευτυχείς γιατί με επιτυχία και πολύ καλά αποτελέσματα διαχειριστήκαμε, για πρώτη φορά σε μάθημα, τη δυ‐
νατότητα που μας δίδει η τεχνολογία.
Να είστε καλά, παραμείνετε ασφαλείς, και μην ανησυχείτε
Το εμβόλιο είναι εδώ.
Ελπίζω πως σύντομα θα ξαναπάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Γιώργος Σπανός
__________________
Υ.Γ.: Το τεύχος που έχετε στα χέρια σας, είναι το πρώτο του 20ου Τόμου. Φτάσαμε δηλαδή την πρώτη 20ετία συνεχούς
και απρόσκοπτης έκδοσης. Να ευχηθώ και για την δεύτερη και γιατί όχι και για την τρίτη 20ετία!
Στο επόμενο τεύχος θα μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτήν τη διαχρονική επιτυχία μας
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