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4. Toplantı Sinaia/Romanya 
13-15 Kasım 2014 

 

Dördüncü toplantı için tüm 

ortaklar Romanya’da 

Carpathian Dağları’nının 

güneyinde bulunan Sinania’da 

bir araya geldi. 

Proje ortağımız Edunet 

ev sahibi kurum idi. 

 

 
Toplantı Aktiviteleri 

 
Birinci gün 

Toplantı projenin birinci yılında yapılan tüm faaliyetlerin 

özetlenmesiyle başladı. Sonrasında tüm ortakların projede birinci 

öğrenme aracı olan “ Şefkatli Bakım” da iyi uygulama örneklerini 

sunmasıyla devam etti. Sonrasında ikinci öğrenme aracı olan 

“Cesaret” konusunda ortaklar arasında fikir paylaşımı ve 

uygulama planları değerlendirildi. 

 

İkinci gün 

İkinci gün kültürel yetkinlikte şefkatli bakımın temel bileşeni olan  

kültürler arası iletişim konusunda çalıştayla başladı. Bu çalışma 

projedeki üçüncü öğrenme aracı olan “ kültürlerarası terapötik 

iletişim” in geliştirilmesine katkı sağladı. Sonrasında projede 

devam eden işler, yaygınlaştırma faaliyetleri, website, blog, 

facebook ve Twitter gibi konular üzerinde çalışıldı. 

Toplantı sonrasında Peles Kalesi’ni ve Sinaia Manastırı’nı ziyaret 

ettik. 

 

Üçüncü gün 

Üçüncü günümüzü Romanya hakkında daha çok bilgi edinmek için 

sosyal aktivitelerle geçirdik.  Bran’daki Dracula Kalesi’ni ziyaret 

ettik ve ünversite şehri olan Brasov’a gittik. 

 

 

Toplantı Çıktıları 
 

 “Cesaret Öğrenme Aracı”nın sunumları, (araç 2) 

 “Cesaret Öğrenme Aracı” nın uygulama planları 

 “Şefkatli Bakım” iyi uygulama örnekleri sunumları 

 Kültürel yetkinlikte şefkatli bakımın temel bileşeni kültürler 

arası iletişim kavramı üzerine çalıştay. 

 

Proje Ortakları 
 

 

Bülten no. 4 
Kasım 2014 
Sinaia 

 
_______________ 

 
İçerik: 
 

# Toplantı 
Aktiviteleri 

 
# Çıktılar 

 
# Proje Ortakları 
 

# Gelecek Toplantı 
 

________________ 
 
 

Proje 
 

“Avrupa’da 
Hemşirelerin 
Kültürlerarası 

Eğitimi” (IENE 3)  
 

________________ 
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www.ao-
siena.toscana.it 
 

AOUS/Italya  Siena Üniversite 

Hastanesi 
 

İletişim 

Claudia Rustici 

rusticla@unisi.it 
 

 

 
 
www.edu-net.ro 
 

 

EDUNET/Romanya Eğitim 

Organizasyonu 

 
İletişim 

Victor Dudãu 

vdudau@yahoo.fr 
 

 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 
 

 

MarmaraEAH/Türkiye Marmara 

Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi İstanbul 

 

İletişim 

Serpil Tural 

serpiltural@hotmail.com 

 

 

 

 
 
www.mdx.ac.uk 
 

 

 

Middlesex Universitesi/İngiltere 

İletişim/Proje Ko-Ordinator 

Rena Papadopoulos 

 

r.papadopoulos@mdx.ac.uk 

 

 

 
 
www.albeda.nl 

 

 

 

Albeda Koleji/Hollanda 

Meslek Eğitim Lisesi 

 

İletişim 

Annemiek van Workum 

a.vanworkum@albeda.nl 

 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.

de/gera 

 

Volkssolidarität/Almanya 

 Sosyal Refah Organizasyonu 

 

İletişim 

Friederike Jung 

friederike.jung@volkssolidaritaet.de 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Proje hakkında daha 
fazla bilgi için 
 
 
www.ienetools.wordpress.com 
www.ieneproject.eu 

 
______________ 

Gelecek Toplantı 
16 -17 Mart 2015 
Rotterdam/ 

Hollanda_________ 
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