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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανάπτυξης επιµορφωτικού 

προγράµµατος ηλεκτρονικής µάθησης µε στόχο τη στήριξη των 

οικογενειών ατόµων µε αναπηρίες, καθώς και άλλων 

προσώπων που προσφέρουν φροντίδα σε άτοµα µε αναπηρίες. 

Η ανάπτυξη του επιµορφωτικού υλικού πραγµατοποιείται στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου E-SUNET, το οποίο υλοποιείται 

από µια κοινοπραξία 8 ευρωπαϊκών οργανισµών, ανάµεσά τους 

και ο Σύνδεσµος Μυοπαθών Κύπρου. Κεντρικός συντονιστής 

είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισµός Τάλως.

Το έργο Ε-SUNET το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από τον 

∆εκέµβριο του 2013, επιδιώκει να καλύψει το κενό που 

δηµιουργείται όταν άτοµα που δε διαθέτουν εξειδίκευση 

καλούνται να προσφέρουν φροντίδα σε άτοµα µε κινητική, 

οπτική ή ακουστική αναπηρία. Η αµηχανία την οποία βιώνουν 

συχνά τα άτοµα αυτά, µη γνωρίζοντας πώς να προσφέρουν 

ποιοτική φροντίδα, καθώς και η αδυναµία των ατόµων που 

δέχονται τη φροντίδα να τα καθοδηγήσουν κατάλληλα, 

κατέδειξε την ανάγκη για τη δηµιουργία του εν λόγω εργαλείου. 

Νέα πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης

Σε πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε κάθε 

συµµετέχουσα χώρα (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Ρουµανία, Βουλγαρία, Αυστρία), ώστε να καταγραφούν οι 

υφιστάµενες δράσεις και πρακτικές που έχουν ως αντικείµενο 

την επιµόρφωση των συγκεκριµένων οµάδων. Αυτό που 

κατέδειξε η έρευνα είναι ότι απουσιάζει µία ολοκληρωµένη 

προσέγγιση που να απευθύνεται προς τις συγκεκριµένες 

οµάδες και να εστιάζει στη βελτίωση της αυτοεικόνας των 

ατόµων µε αναπηρία. Επίσης δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης που να προσφέρει 

ολοκληρωµένη επιµόρφωση στα άτοµα που αναλαµβάνουν τη 

φροντίδα ατόµων µε αναπηρίες. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, 

οποιαδήποτε επιµόρφωση αυτού του τύπου λαµβάνει χώρα 

µόνο στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ΜΚO, ειδικών σεµιναρίων 

καθώς και συνεδριών µε ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές στο Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής και στο Σύνδεσµο Μυοπαθών.   

Η πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης που σχεδιάζεται στο 

πλαίσια του προγράµµατος έχει ως κεντρικό άξονα την παροχή 

ποιοτικής φροντίδας που να αναβαθµίζει την αυτονοµία και το 

αίσθηµα αυτοεκτίµησης των ατόµων µε αναπηρίες. Τα 

προγράµµατα που θα προσφέρονται στην ηλεκτρονική 

πλατφόρµα θα είναι διαθέσιµα σε όλες τις γλώσσες των 

εταίρων της κοινοπραξίας και θα περιλαµβάνουν ειδικές 

ενότητες για διάφορους τύπους αναπηρίας. Οι εκπαιδευόµενοι 

θα µπορούν να χρησιµοποιούν εργαλεία επικοινωνίας, ώστε να 

αλληλεπιδρούν µε άλλους εκπαιδευόµενους, καθώς και 

ειδικούς βοηθούς και εκπαιδευτές. 

Στην Κύπρο η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί  από το 

Σύνδεσµο Μυοπαθών Κύπρου σε οικογένειες ασθενών του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, µε στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους µέσω της παροχής 

καταλληλότερης φροντίδας. 

Το έργο E-SUNET εντάσσεται στα πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης 

(Lifelong Learning) και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόµων µε 

αναπηρίες, των µελών των οικογενειών τους, καθώς και η δηµιουργία 

ενός βιώσιµου υποστηρικτικού δικτύου. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mda@cing.ac.cy και στο τηλ. 22392610. 
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