
 

 

BU AYIN HABERLERİ
VE DUYURULARI:

iHea l  Pro jes i  2 .
U lus lararas ı

top lant ıs ı  K ıbr ıs ‘ ta
gerçek leşt i r i ld i

iHeal Müfredatı ve çevrimiçi modülleri, yetişkin eğitimi ilkelerini de
takip edecek, aşağıdaki bir takım rehber niteliğindeki prensipleri
içerecek şekilde hazırlanacaktır:
 

Sorgulamaya ve probleme dayalı öğrenme yaklaşımlarını
kullanan,
Birden fazla öğrenme yaklaşımına sahip,
Ulusal, iş sektörü ve örgütsel farklılıklar dahil farklı iş alanlarında
yöneticilerin ihtiyaçlarını da karşılamak için bağlamsal
öğrenmeye dayanan,
Otantik öğrenme fırsatları sağlayan,
İçeriği, tam zamanında öğrenmeyi sağlayabilecek küçük
parçalar halinde modüler bir yapıda sunan,
Eğitmen desteği ve rehberliği sağlayan, aynı zamanda çevrimiçi
yayınları da takip ederek refleksif bilinci destekleyen,
Eş zamanlı veya eş zamansız yürütülecek öğrenme
etkinliklerinin hazırlanmasına olanak sağlayan,
Değişik anlatı ve vaka çalışmalarını kapsayan,
Uçtan uca destek ve iletişim sağlayan.
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SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÇALIŞMAK ISTİYORSANIZ HİÇ BİR
ZAMAN ÇOK ERKEN YA DA GEÇ DEĞİLDİR!

Uluslararası Çerçeve Raporuna son şeklini vermek
üzere 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Lefkoşa, Kıbrıs'ta
bir araya gelen ve sonraki çıktıların ana omurgasını
oluşturacak sekiz konu başlığını belirleyen iHeal
projesinin 8 ortak kuruluşu, proje 2. Toplantısını
gerçekleştirdi.
 
 
İHeal Projesinin adı “marjinalleşmeyi ve dışlanmayı
önlemek için Dijital Sağlık Okuryazarlığında Yetkin
Yaşlılar” dır ve yaşlıların dijital dünya ile olan ilişkisini
ele almaktadır.:
 
Çevrimiçi bir eğitim platformunun geliştirilmesi ve
belirli bir eğitim içeriği üzerinde çalışan proje ortakları,
50 yaş üstü bireylerin sağlıklı kalmak için doğru bilgiye
ulaşma konusunda daha bilinçli ve aktif olmasını
hedeflemektedir.

 
 
Kasım 2018'de başlatılan projenin 24 ay sürecek
çalışmalarının, sosyal ve sağlık hizmetleri alanında
çalışan yerel kurum ve derneklerin kullanıcılarının
ihtiyaçları hakkında önemli bilgiler sağlayan ve
çalışmalarında faydalı içeriklere erişimlerinin
gerçekleşmesi için kapsamlı bir yol izleyecektir.
 
Projeye dahil olan Avusturya, Kıbrıs, Yunanistan,
Portekiz, Türkiye ve İtalya ortak ülkelerinin temsilcileri,
nüfus yaşlanmasına ilişkin aynı perspektifte buluşmuş
ve projenin geliştirdiği platform yardımıyla, yaşlıların
dijital becerilerinin büyümesine katkıda bulunmak için
geçerli araçları geliştirmeyi hedeflemiştir. Bir yandan,
sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek için
faydalı içerikleri de sunmayı hedeflemiştir.
 
Diğer bir önemli toplantı, tüm ortak kuruluş
temsilcilerinin de katılımıyla Aralık 2019’da Senigallia'da
gerçekleştirilecektir.

iHeal 2. Uluslarası toplantısı
Kıbrıs’ta düzenlendi



 

PROLEPSIS INSTITUTE (GR)
SCIENCE INITIATIVE LOWER
AUSTRIA (WIN) (AT)
CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD (CY)
ASTERES SCRL  (IT)
BOSEV (BÜYÜK ORTADOĞU
SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) (TR)
INOVA+ – INNOVATION
SERVICES, SA (PT)
INEUROPA SRL (IT)

Bu proje Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle yürütülmektedir. Bu yayın yazarının görüşlerini içermekte olup,
burada yer alan içerik ve görüşlerden Avrupa Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PROJE
ORTAKLIK  YAPISI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
       UNİVERSİTESİ (TR) -
       PROJE KOORDİNATÖRÜ

1.si bitti ve 2. Fikri Çıktının da
temelleri atıldı

1 nolu Fikri Çıktı olan Ulusötesi Dijital Sağlık Okuryazarlığı Ekosistem
Haritalama ve Metodolojik Çerçevesinin ilk taslak çalışması geçtiğimiz
Ocak ayında Atina’da düzenlen açılış toplantısında şekillendirilmişti.
Çerçeve Klavuzu; masa başı araştırması, literatür taraması, anketler ve
odak grup uygulamalarından oluşmaktaydı.
 
Her ortak, yaşlılara ve profesyonellere anketler uyguladı, ayrıca
yaşlılarla yapılan Odak Grup görüşmeleri ve her bir ortak ülkedeki
uzman görüşlerine de araştırmada yer verildi. Proje ortakları,
katılımcılar tarafından Anketler ve Odak Grubu uygulamalarından sonra
bazı konu başlıklarına ulaştı. Bu konu başlıkları, proje ortaklarının 2 nolu
Fikri Çıktı kapsamında çalışılacak doğru modüllere ulaşmalarında
yardımcı oldu. Her bir ortak ülkedeki anket çalışmaları ve Odak Grup
Görüşmeleri, tüm masa başı araştırmaları ve literatür incelemeleriyle
birleştirildiği çalışma sonrası modüller ve sorumlu ortak kuruluşlar
tespit edildi. Ortak ülkelerde gerçekleştirilen anketler ve Odak Grup
Görüşmeleri 2 nolu FİKRİ ÇIKTI “iHeal Müfredat, Resimli Taslak ve
İçerik”  konularına ulaşmada temel oluşturdu.
 
iHeal proje konsorsiyumu 1 nolu FİKRİ ÇIKTI Ulusötesi Dijital Sağlık
Okuryazarlığı Ekosistem Haritalama ve Metodolojik Çerçevesinin
bitimini takiben bu günlerde 2 nolu Fikri Çıktı üzerinde çalışmalarını
yoğunlaştırdı.

www.iheal.eu #iHealProject  #iHeal

FİKRİ ÇIKTI1 Ulusötesi Dijital Sağlık
Okuryazarlığı Ekosistem Haritalama ve
Metodolojik Çerçevesi’nde sona yaklaşılıyor
FİKRİ ÇIKTI2 “iHeal Müfredat, Resimli Taslak ve
İçerik” geliştirme çalışmaları başlatıldı

https://www.facebook.com/iHealProject/
https://www.linkedin.com/showcase/iheal-project-erasmus-plus/
https://twitter.com/IhealProject

