
- ECOTROS - 
Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Εργοθεραπευτική Έρευνα 

& 
την Επιστήμη του Έργου 

 
Ένα έργο που ξεκίνησε η: 

 
 
 

www.enothe.hva.nl
Στη θεματική ενότητα: 

Continuing Education and Research 
 
Η ενθάρρυνση των ανθρώπων να εμπλέκονται σε σκόπιμα έργα μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση 
υγιών κοινοτήτων και κοινωνιών. Γι’ αυτό πιστεύουμε είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε 
Εργοθεραπευτές που τους ενδιαφέρει το πεδίο της έρευνας να έρθουν σε διεπιστημονική 
συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε. 
 
 
Επιθυμούμε να 

 Γνωρίσουμε τους Εργοθεραπευτές που ενδιαφέρονται για έρευνα, την Επιστήμη του Έργου ή 
διεπιστημονικές εργασίες. 

 Ανταλλάξουμε πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη. 
 Διερευνήσουμε τις ανάγκες, τις δυσκολίες, τις επιχορηγήσεις, τα σχέδια και τα αποτελέσματα των 
ερευνητικών προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. 

 Προσελκύσουμε τουλάχιστον 500 άτομα που ενδιαφέρονται. 
 

Το επιτυγχάνουμε 
Παρέχοντας μια λίστα παραληπτών (mailing list), ένα ενημερωτικό δελτίο για τα εγγεγραμμένα μέλη που είναι 
επίσης διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ENOTHE, οργανώνοντας εργαστήρια στις συναντήσεις της 
ΕΝΟΤΗΕ, παρέχοντας ενημερωτικό υλικό σε Συλλόγους Εργοθεραπευτών, ιδρύματα και περιοδικά, και 
αξιολογώντας τις προοπτικές ανάπτυξης στο τέλος του 2006. 
 

Μετά το 2011 ελπίζουμε να 
 Δημιουργήσουμε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγοθεραπευτικής Έρευνας και Επιστήμης του Έργου με 
συνεργαζόμενα εξειδικευμένα κέντρα σε όλη την Ευρώπη. 

 Διενεργούμε όλο και περισσότερα πολυεθνικά διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. 
Αναδεικνύουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τα τεκμήρια για την καλύτερη εφαρμογή της Εργοθεραπευτικής 
πρακτικής και την προαγωγή της εργοϋγείας. 
 
Πώς θα συμμετάσχετε; 

• Στείλτε ένα e-mail (το περιεχόμενο δεν έχει σημασία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 ecotros-subscribe@yahoogroups.com
Θα λάβετε μια αυτόματη απάντηση, την οποία πρέπει να επιβεβαιώσετε ανταπαντώντας. Όταν θα είστε 
μέλος της λίστας παραληπτών, συστήνεστε με (1) το όνομα σας, (2) την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, (3) 
τη χώρα που βρίσκεστε, (4) το χώρο εργασίας σας και (5) την εμπλοκή ή το ενδιαφέρον σας για 
προγράμματα Εργοθεραπευτικής Έρευνας, την Επιστήμη του Έργου ή τη διεπιστημονική έρευνα. 
Έπειτα θα μπορείτε να στέλνετε e-mail μέσω του ecotros@yahoogroups.com με τις πληροφορίες, 
απορίες και σχόλια σας σε όλα τα μέλη της λίστας. Ο αριθμός των μελών συνεχώς αυξάνεται. 

http://www.enothe.hva.nl/
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• Παράλληλα με τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων στη λίστα παραληπτών θα πραγματοποιούνται τακτικές 
δικτυακές δημοσκοπήσεις για νέες πληροφορίες και εργασίες. 

• Ένα μήνα αργότερα ένα ενημερωτικό δελτίο με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης θα κοινοποιείται μέσω 
της λίστας. Αυτό το τακτικό δικτυακό ενημερωτικό δελτίο σκοπό έχει την προώθηση της συνεχούς ανταλλαγής 
πληροφοριών στη λίστα παραληπτών, τη διατήρηση των μελών ενημερωμένων και την αναφορά της προόδου 
της ECOTROS. 

 

Ποιο το όφελος για εσάς; 
• Αν σας ενδιαφέρει η έρευνα μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εργασίες και πληροφορίες που 

ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί. Μπορείτε επίσης να λάβετε υποδείξεις από ειδήμονες στο σχετικό τομέα 
και πιθανόν να ανακαλύψετε συνεργάτες για τις μελλοντικές σας εργασίες. 

• Αν είστε εκπαιδευτικός θα έχετε τη δυνατότητα να κρατάτε τους σπουδαστές και τον εαυτό σας πάντα 
ενημερωμένους. Θα μπορείτε να τους παρέχετε πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες τάσεις στην 
Εργοθεραπευτική έρευνα, την Επιστήμη του Έργου ή τις διεπιστημονικές εργασίες που λαμβάνουν 
χώρα σε όλη την Ευρώπη. 

• Αν θέλετε να εκπροσωπήσετε την Εργοθεραπεία σε πολιτικό επίπεδο μπορείτε να έρθετε σε επαφή με 
ειδήμονες που θα σας παρέχουν στοιχεία για παγιωμένα ή νεότερα πεδία δράσης. Έτσι θα μπορείτε να 
στηρίξετε τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις διαπραγματεύσεις σας με τα κέντρα αποφάσεων του 
συστήματος υγείας σε επιχειρήματα που βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. 

• Αν αναζητάτε χρηματοδότηση μπορεί να προσελκύσετε γρήγορα ένα διεθνές δίκτυο ειδικών καθώς είναι 
απαραίτητο για επιδοτήσεις από την Ε.Ε. 

 
Πώς θα υποστηρίξετε το έργο; 

• Η ομάδα έργου έχει προετοιμάσει αυτό το φυλλάδιο και εφόσον χρειαστεί επιπλέον ενημερωτικό υλικό, 
θα δημιουργηθεί στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες, το οποίο θα διατίθεται μέσα από το 
www.enothe.hva.nl 

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για να γνωστοποιήσετε την ECOTROS στους εθνικούς 
Συλλόγους σας, το χώρο εργασίας σας, σε περιοδικά και σε συνέδρια. 

• Εάν χρειάζεστε βοήθεια στη μεταφραστική διαδικασία, παρακαλούμε αναζητήστε τη στη λίστα 
παραληπτών. 

• Εάν έχετε ήδη μεταφράσει το φυλλάδιο στη γλώσσα της χώρας σας ή αν έχετε ήδη ξεκινήσει 
προωθητικές ενέργειες για την ECOTROS ενημερώστε όλα τα μέλη μέσω της λίστας παραληπτών. 

• Η καλύτερη υποστήριξη για το έργο αυτό είναι η προσέλκυση νέων μελών στη λίστα παραληπτών και η 
ενθάρρυνσή τους να δίνουν ενεργά ανατροφοδότηση και πληροφορίες για την Εργοθεραπευτική έρευνα 
και την Επιστήμη του Έργου στην Ευρώπη. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, σας προσκαλούμε να 
γίνετε συνεργαζόμενα μέλη. Παρακαλούμε στείλτε e-mail στην ομάδα έργου. 

 
Ομάδα Έργου 
Επικοινωνήστε με: f.a.van.nes@hva.nl

 Asa Lundgren-Nilsson, Σουηδία 
 Fenna van Nes, Ολλανδία 
 Jette Schjerning, Δανία 
 Sebastian Voigt-Radloff, Γερμανία 
 Tanja Stamm, Αυστρία 
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