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Dördüncü uluslararası 
proje toplantısı 30-31 
Mart 2016 tarihinde 

Odense-Danimarka’da 
yapıldı. 

  
 

 

Toplantı boyunca proje ortakları 
Eğitim Müfredatı için geliştirdikleri 
Ünite1&2 Öğrenme Araçlarının pilot 
uygulama çalışma planlarını 
paylaştı.  
Aynı zamanda Ölçme Aracı ve 
Öğrenme Araçlarının IENE web 
sitesinde nasıl yer alacağı da 
değerlendirildi. 
 Sonrasında, proje ortakları kendi 
ülkelerinde yapacakları Ulusal 
Seminer ve Londra’da yapılacak 
Avrupa Konferansının planlaması 
üzerine çalıştı. 

 

 

Sağlık liderleri için 
kültürel yetkinlikte 

şefkatli bakımda 
öğrenme araçları  

(Çıktı 6)  

 

 
 
 
  

 Proje ortakları tarafından 
Öğrenme Ünitesi1 ve Ünite2 
için 7 öğrenme aracı 
toplamda 14 araç 
oluşturulmuştur.   
Araçlar Avrupa Modeli 
bileşenlerine göre 
tasarlanmıştır.  
Öğrenme araçlarını görmek 
için IENE web sitesinde 
bulunan Model bileşenlerine 
tıklayınız.http://ieneproject.e
u/compassion.php 
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Öğrenme Araçlarının 
Pilot Uygulaması 

 Öğrenme Araçları İngiltere, Romanya, 
Kıbrıs, İspanya, İtalya, Türkiye ve 
Danimarka’da pilot olarak uygulanacak 
ve değerlendirilecektir. 
 
Herbir öğrenme ünitesi 10-15 kişinin 
katılımıyla pilot olarak uygulanacak: 
deneyimli liderler için Ünite 1 ve  önsaf 
çalışan sağlık liderleri için Ünite2. 
 
Öğrenme aktiviteleri şunları 
içerecektir:   
• İlgili okuma materyalleri ile kendi 

kendine öğrenme;  
• Sınıf içi öğrenme aktiviteleri yüz-

yüze oturumlar;  
• Rol model ve koçluk aktiviteleri; 
• Rol model aktiviteleri sırasında 

danışmanlık ve geri bildirim; 
• Eğitime katılanların rol model 

eylemlerini sunması, yansıtma 
bölümü. 

Katılımcılar kursun başlangıç ve 
bitiminde Şefkat Ölçme Aracını 
dolduracaklardır.  
Aynızamanda araçları 
değerlendireceklerdir. 

    
 
 
 

 
 
 Her ülkede geliştirilen eğitim kursu için daha 
fazla bilgi IENE web sitesinde bulunmaktadır. 
http://ieneproject.eu/assessment.php 

 

İngiltere, Romanya, 
Kıbrıs, İspanya, 
İtalya, Türkiye ve 
Danimarka’daki 
Ulusal Seminerler ve 
Londra’da Avrupa 
Konferansı 

 IENE 4 projesinin çıktılarını sunmak ve potansiyel kullanıcıların proje ürünlerini kullanması 
için yedi ortak ülkede Ulusal Seminerler ve Londra’da gerçekleşecek Avrupa Konferansı 
planlanmıştır. 
 
Herbir ülkede 30-50 kişinin katılımının beklendiği ulusal seminerler ve 100-150 kişinin ( lider 
hemşire ve yönetici sağlık çalışanları, sağlık liderleri, insan kaynakları planlayıcıları, 
yöneticiler, öğretmenler, eğiticiler, hükümet temsilcileri, AB temsilcileri, meslek örgütleri, 
basın) katılımının olacağı AB Konferansı. 
 
 ‘Hemşireler ve Diğer Sağlık Çalışanları için Kültürel Yetkinlikte Şefkatli Liderliği Destekleme’ 
Avrupa Konferansı Middlesex Üniversitesi evsahipliğinde Londra’da 27 Temmuz 2016 
tarihinde yapılacaktır. 
 
Konferans hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz. 
http://cultureandcompassion.com/iene-4-conference-announcement/   

Gelecek Toplantı   

Gelecek toplantı Londra’da, Konferans 27 Temmuz 2016’da. 
 

  

     
 

 

 

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan destek ile finanse edilmektedir. 

Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtır, Komisyon burada bulunan bilgi içeriğinden sorumlu tutulamaz. 
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