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5. Proje Toplantısı Roterdam/Hollanda  
16-17 Mart 2015 

    

Tüm proje ortakları 5.toplantının yapılacağı yer olan Albeda 

Koleji’nin bulunduğu Hollanda’nın Roterdam kentini ziyaret 
etti. 
 

 

Toplantı faaliyetleri 
Birinci gün 

Katılımcıların otelden alınması ve toplantı yeri  Albeda 
Kolejine varış. 

İki gün sürecek toplantı gündemi üzerinde konuşmanın 
ardından bir önceki toplantının notları hatırlatıldı.  
Tüm ortaklar “kültürlerarası iletişim aracı” nın uygulama 

raporlarını sundu. 
 

Öğle yemeği Albeda Koleji Yiyecek ve Ağırlama Bölümü 
öğrencilerinin hazırladığı sunumla gerçekleşti. 
Kolejin sağlık bakım bölümü idaricilerinin de katıldığı öğle 

yemeğinde projenin önemi üzerinde değerlendirmelerde 
bulunuldu. 

Öğle yemeği sonrasında Romanya ekibinden Victor ve 
Adrian rehberliğinde proje web sitesi ve Blog üzerinde 
çalışıldı. 

 
Öğleden sonra “küçük ölçekli bakım evi” konseptinde olan 

bir bakım evini gezdik.  Burada yaşlılar için sade ve aşina 
oldukları bir ortamda bakım verilmektedir. Sayıları 6ile 8 
arasında değişen yaşlılar bir arada kalmaktadır.  Birlikte ve 

bakım veren çalışanların desteği ile günlük yaşamlarını ve 
yapabilecekleri işleri organize ederler yiyecek hazırlamak, 

yemek hazırlamak ve çamaşır yıkamak gibi. 

 

Bülten 5 
Mart 2015 
Roterdam/Hollanda 
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1. Gün geçmişte tersane binası olarak kullanılmış olan   
Hotel New York’daki akşam yemeği ile sona erdi.   
  

İkinci gün 

Birinci günün değerlendirmesinin ardından yapmayı 
planladığımız “İyi uygulamalar Rehberi” üzerinde çalıştık ve 

anahatları değerlendirdik.  
Programda bir sonraki gezi Albeda Koleji turuydu. 
Öğrencilerin çalıştığı ve uygulama yaptığı demonstrasyon 

laboratuarını ziyaret ettik. Öğretmenler kolejde uygulanan 
öğretme metotlarını proje ortaklarımızla paylaştı. 

 

 
 
Kısa aradan sonra toplantı değerlendirmeleri yapıldı.  

Italyadaki son toplantı için hazırlıklar konuşuldu, toplantı 
tarihi için 22- 23 Haziran 2015 günleri konusunda 
uzlaşmaya varıldı.  

 
Çıktılar 

 İyi uygulama örnekleri toplama taslağı 
 Vaka analizi taslağı 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Daha Fazla Bilgi 

İçin: 
 
www.ienetools.wordpress.com 
www.ieneproject.eu 

 

________________ 

 
Son toplantı  
22- 23 Haziran 2015 

Siena Italya. 
 
________________ 

 

http://www.ieneproject.eu/
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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 Eğitim Organizasyon 

Şirketi 

 
İletişim 
Victor Dudãu 
vdudau@yahoo.fr 
 

 

 
 
www.marmaraeah.go
v.tr 
 

 

Marmara Universitesi Pendik Eğtim 

ve Araştırma Hastanesi/Turkiye 

 

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 Kolleji/Hollanda Mesleki eğitim 

ve yetişkin eğitimi  

 

İletişim  

Annemiek van Workum 

a.vanworkum@albeda.nl 

 

 

 
 
www.volkssolidaritaet.
de/gera 

 

Volkssolidarität/Almanya  

Sosyal Yardımlaşma Kurumu 

 

İletişim 

Friederike Jung 

friederike.jung@volkssolidaritaet.de 
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