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Ανακοίνωση Νέου Θερινού Σχολείου με  
Διεξαγωγή Προγράμματος στα Αγγλικά 

 
Μια συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης  

με το Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας 
www.uscincrete.com 

 
Compassionate Technologies  

Foundations & Practicum 
Practicum Topic:  

Evaluation and Rehabilitation of the  
Human Sense of Balance (Equilibrioception) 

 

Θεμελιώδεις Αρχές & Πρακτική  
Συμπονετικής Τεχνολογίας 

Θέμα Πρακτικής:  
Αξιολόγηση και Αποκατάσταση της  

Αίσθησης της Ισορροπίας 
 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Σκοπός αυτού του Θερινού Σχολείου είναι η δημιουργία ενός νέου τόπου συνάντησης 
και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ καθηγητων́, προπτυχιακων́ και 
μεταπτυχιακων́/διδακτορικων́ φοιτητων́/ερευνητών που θα προσκαλέσει συμμετέχοντες 
από όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σε εφαρμογές μέσα 
στο πλαίσιο της “Συμπονετικής Τεχνολογίας”. 
 

Ο άμεσος στόχος του προγράμματος είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τις 
προαπαιτούμενες βάσεις (θεωρία και μεθοδολογία) για να επιδιώξουν δικές τους 
εφαρμογές τέχνης και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς της υγείας, έχοντας αποκτήσει 
την απαραίτητη ευαισθησία και αυτοπεποίθηση για την προσέγγιση του θέματος και το 
πνεύμα συνεργασίας με ειδικούς από πολλαπλά γνωστικά πεδία. 
 

Κύριο θέμα προσέγγισης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Θερινού Σχολείου θα 
είναι η εξερεύνηση θεωρίας και εφαρμογών για την αξιολόγηση και θεραπεία της 
αίσθησης της ισορροπίας (equilibrioception) με ιδιαίτερη σημασία σε οπτικοακουστικά 
μέσα, όπως η εικονική πραγματικότητα, αλλά και οι αναλογικές μεθόδους προσέγγισης. 
 

Θα εξεταστούν εφαρμογές που θα καλύψουν την αξιολόγηση και προώθηση βέλτιστης 
λειτουργίας της αίσθησης της ισορροπίας, αλλά και ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, όπως 
αναπτυξιακά προβλήματα, νευρολογικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, τραύματα, και 
το τελικό στάδιο ταχύτατα εξελισσόμενων νοσημάτων. 
 



Το πρόγραμμα επίσης θα συμπεριλαμβάνει μία ημερίδα ερευνητικής μεθοδολογίας με 
διαλέξεις και ασκήσεις για όλα τα στάδια έρευνας και εφαρμογής (διαπλαστικά/formative, 
αξιολόγηση/evaluation, προσχεδιαστικές δραστηριότητες, explanatoryvs. pragmatictrials, 
casestudies). 
 

 
 

Κριτήρια συμμετοχής 

• Προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ (3ο έτος και άνω)/Ανεξαρτήτως 
ειδικότητας/σχολής 

• Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές/Ανεξαρτήτως ειδικότητας/σχολής 
• Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και λοιποί επαγγελματίες/Ανεξαρτήτως 

ειδικότητας/σχολής 
 

Τί θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες 

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες)  
• Επιστολή ενδιαφέροντος στα Αγγλικά (1 σελίδα). Εάν οι φοιτητές επιθυμούν να 

συμμετάσχουν και στο πρακτικό πρέπει να επισυνάψουν μια επιπλέον πρόταση 
για το λόγο συμμετοχής σε αυτό το κομμάτι (άλλη μια σελίδα κατά μέγιστο). Οι 



υποψήφιοι για το πρακτικό θα κληθούν σε μια σύντομη συνέντευξη μέσω βίντεο-
κλήσης. 

• Καλή γνώση/κατανόηση Αγγλικής γλώσσας π.χ. Αντίγραφα από Β2, Proficiency, 
Lower, TOEFL ή αντίγραφο από πτυχία/σπουδές στο εξωτερικό. 

• Μια συστατική επιστολή 2 παραγράφων από μέλος ΔΕΠ της σχολής φοίτησης ή 
από προϊστάμενο 

 

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης  
30 Απριλίου, 2019 

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την αποδοχή της αίτησής τους 
μέχρι τις 15 Μαΐου, 2019. 
 

Η ιστοσελίδα www.uscincrete.com θα ενημερώνεται τακτικά για τις υπόλοιπες 
λεπτομέρειες του προγράμματος. 

 

http://www.uscincrete.com/
http://www.uscincrete.com/

