
ASIDE PROJE BÜLTENİ II 

'Dijital Ortamda Yetişkinlerde Sosyal İçerme' 

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Stratejik 

Ortaklıklar 01-09-2019 – 31-10-2021

ASIDE Projesinin Ulusötesi Toplantısı 1 ve 2 Temmuzda Castelló’da 
düzenlendi. 

FUE-UJI'nin (EuroFUE-UJI) 
Avrupa ve Uluslararası Projeler 
Ofisi, 1 ve 2 Temmuz 
tarihlerinde Castelló'da 
gerçekleşen Erasmus+ ASIDE 
projesinin ortakları arasındaki 
ulusötesi toplantıya ev sahipliği 
yaptı. Bu konsorsiyum 
toplantısına projeye katılan her 
bir kuruluştan 2 temsilci katıldı. 
Proje Koordinatörü 'Fundacja 
Instytu Badani Innowacjiw 
Edukacji (Polonya) ile birlikte 

proje ortakları 'Sarıcam Halk 
Eğitimi Merkezi' (Türkiye) ve 
Yetişkin Eğitimi Merkezi 'ITC 
International TEFL' (Çek 
Cumhuriyeti) etkinliğe katıldılar. 
FUE-UJI proje ortağı ve etkinliğin 
organizatörü olarak yer almıştır.  

Castelló'daki ortaklar 
arasındaki toplantı, bu proje 
çerçevesinde e-Katılım 
konusunda şimdiye kadar 
geliştirilen sonuçların 
dengelenmesine ve projenin 
sonraki faaliyetleri için 
eylemlerin belirlenmesine ve 
tanımlanmasına odaklandı. 
ASIDE projesinin sonuçlarının 
yönetimi, yaygınlaştırılması ve 
kalite kontrolüne yönelik 
faaliyetler de değerlendirildi. 

Ulusötesi toplantıya 
Castelló'daki Universitat 
Jaume I ‘nın (UJI) 
Uluslararasılaşma ve 

İşbirliğinden sorumlu Rektör 
Yardımcısı Eva Camacho 
katılmıştır.  Rektör Yardımcısı 
Eva Camacho farklı 
ülkelerden gelen ortaklarla 
UJI'nin uluslararasılaşma ve 
hareketlilik eylemlerinin yanı 
sıra proje ortakları ile 
Üniversite arasındaki 
uluslararası işbirliği olanaklarını 
paylaştı.  



 
 

 

 

Erasmus+ ASIDE Projesinin 
sonuçları uluslarası çalıştayda 
sunuldu. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIDE konsorsiyum toplantısı, 
projeye katılan her ülkenin 
(Polonya, Türkiye, İspanya ve 
Çek Cumhuriyeti) sosyal 
hizmetlerin dijital ihtiyaçlarına 
ilişkin çalışmaların sunulduğu 
projenin Uluslararası 
Çalıştayı'nın gerçekleştirilmesi 
için önemli bir fırsat olmuştur. 
Bu çalıştay 2 Temmuz'da 
online olarak gerçekleştirildi 
ve 30'dan fazla katılımcıyı bir 
araya getirdi. 

Projenin ortak ülkelerinde 
sonuçların sunumunun 
tanıtımı FUE-UJI tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

projenin konsorsiyumunu 
oluşturan her ülkenin temsilcileri, 
sosyal içerme açısından 
ülkelerinin özel durumlarını 
sunmuşlardır. Buna göre 
Polonya, Türkiye, Çek 
Cumhuriyeti ve İspanya 
çalışmaları sunuldu.  Son olarak 
çalıştay, daha önce sunulan ve 
artan dijitalleşme becerileri, 
İnternet güvenliği vb. ihtiyaçla 
bağlantılı konular üzerine bir 
tartışma ile sona erdi. 

 

 

İkinci rapor, ASIDE konsorsiyumu 
tarafından yürütülen “SOSYAL 
HİZMETLER İÇİN DİJİTAL İHTİYAÇ” 
hakkında bir literatür araştırması 
sunar ve şunları içerir: Giriş- 
Sosyal Hizmetler için Dijital 
İhtiyaç: İspanya örneği, Sosyal 
Hizmetler için Dijital İhtiyaç: 
Polonya örneği, Sosyal Hizmetler 
için Dijital İhtiyaç: Çek 
Cumhuriyeti örneği, Sosyal 
hizmetler için Dijital İhtiyaç: 
Türkiye örneği, ve Sonuç. 

www.aside.inbie.pl  

www.facebook.com/ASIDEerasmus/ 
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