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3. Ortaklar arası  Proje Toplantısı  Gera- Almanya 
26-27 Haziran 2014 

 
                                                                                                                                                                           

Tüm proje ortakları üçüncü toplantı  için Almanya’nın doğusunda  

Gera şehrinde bir araya 

geldi. Evsahibi proje ortağı 

sosyal refah kurumu 

Volkssolidarität Gera tüm 

proje ekibini davet etmişti. 

 

 
 

 

Toplantı Aktiviteleri 
 
Birinci gün 

Mesleki tecrübe aktarımı evsahibi kurum ”Volkssolidariat” ’a bağlı 

demanslı kişiler için oluşturulmuş ”3 Birken” isimli yaşam evine ve 

“Spatzennest” isimli çocuk kreşine olan ziyaretlerle başladı. 

Volkssolidarität Gera’ya bağlı olan bu iki kurum kuşaklar arasına 

hizmet vermektedir. 

Proje toplantısı ilk öğrenme aracı olarak belirlenen “Şefkat 

Aracının” pilot uygulamasının sunumları ile başladı. 

Şefkatli bakımın İyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi ve 

ikinci öğrenme aracı olan “ hemşirelerin eğitiminde cesaret “ 

konulu çalıştaylarla devam etti. 

Toplantı sonrasında proje ortakları Gera Şehir Parkını ziyaret 

ettiler. 

 

İkinci gün 

İkinci gün Volkssolidarität Genel merkezine ziyaret ile başlandı; 

günlük bakım merkezi, sosyal bakım istasyonu, özel bakım 

banyosu, destekli yaşam ve yönetim birimleri gezildi.  

Proje ortaklar arası toplantı, görevlerin dağılımı, yaygınlaştırma 

kanalları; web site, blog, facebook ve twitter konularının 

değerlendirilmesi ile sona erdi. 

Toplantı sonrasında Gera’nın tarihi bir yeri olan ve özel bir taşıma 

sistemi olan “Höhler” ziyaret eildi. 

 

Toplantı Çıktıları 
 

 Şefkat” Aracının Test edilmesi,” 

 Pilot Uygulamanın deperlendirilmesi, 

 İyi uygulama örnekleri, 

 Hemşirelik eğitiminde “Cesaret”in tanımı ve bakımdaki 

önemi 

 

Bülten no. 3 
Temmuz 2014 
Gera  

 
________________ 

 
İçerik: 
 

# Toplantı 
Aktiviteleri 

 
# Çıktılar 

 
# Proje Ortakları 
# Gelecek Toplantı 

 
________________ 

 
 
Proje 

 
“Avrupada 

Hemşirelerin 
Kültürlerarası 
Eğitiminde Araçlar” 

(IENE 3)  
 

________________ 
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Proje  Ortakları 
 

  
 
www.ao-

siena.toscana.it 
 

AOUS/Italya  Siena Universite 

Hastanesi 

İletişim 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 

 

EDUNET/  Romanya Eğtim 

Organizasyonu 
İletişim 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 
 

 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 
 

Marmara Universitesi Pendik Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi/ Türkiye 

İletişim 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.com 

 

 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 
 

 

 

Middlesex Universitesi/İngiltere 

 

İletişim/Proje Koordinatorü 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

 

 

Albeda Sağlık Koleji /Hollanda 

Mesleki ve yetişkin eğitimi için sağlık 

okulu 

İletişim 

Annemiek van Workum 

a.vanworkum@albeda.nl 

 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

 

Volkssolidarität/  Almanya Sosyal ve 

refah organizasyonu 

İletişim 

Friederike Jung 

friederike.jung@volkssolidaritaet.de 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Daha fazla proje 

bilgisi için  
 
www.ienetools.wordpress.com 
www.ieneproject.eu 

 
________________ 

 
Gelecek Toplantı  
13 -14 Kasım 2014 

Romanya 
________________ 
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