
 

 

'Hasta Bakımında Külürel Hassasiyet' projesi gerçekleçtiriliyor 

Eskişehir Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin katıldığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı 
tarafından onaylanan 'Hasta Bakımında Külürel Hassasiyet' projesinin ilk toplantısı 
gerçekleştiç 

 Heyet Boyu Öğrenme Programı 'Comenius Çoklu Okul Ortaklık Projesi' kapsamında 
düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek olan programla iligili olarak ilk toplantı, Atatürk Anadolu 
Sağlık Meslek Lisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştı. Projeye ortak olan Almanya ve Polonya'dan 
gelen 18 öğrenci ve 4 öğretmen de burada öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. 

 Projenin amaçlarından ve çalışmalrında bahseden Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
Müdürü Ayhan Keser, gelen misafirler ile sevgi ve hoşgörünün temellerinin atılacağını söyledi. Keser, 
"Bu proje birbirimize yabancı olma özelliğini ortadan kaldırıyor ve bunu iyi değerlendırmemiz 
gerekiyor. Çocuklarımıza geleceğimize sevgı ve barış olan bır dünya bırakacaşımızı düşünüyorum. Bu 
proje sayesinde öğrencilerimiz sağlık konsunda Avrupa'da bulunan aynı seviyedeki çocuklarla fikir 
alışverişi yaparken eksikiğimizi ya da seviyemizi belirleyeceğiz. Bilimsel alanda çok faydalı şeyler 
öğreneceğimize eminim" dedi. Projede özellikle Almanya'daki demografik yapıdan kaynaklanan 
sağlık alanındaki iletişim sorunlarının aşıkması hedeflenirken, Eskişehir'den de 20 kişilik öğrenci 
grubunun ilerleyen zamanlarda Polonya ve Almanya'ya gideceği bildirildi. Projenin süreceği 2 yıl 
sonucunda 3 ülkenin ekonomik durumu, sağlık sektörü, eğitim sistemi, gelir dağılımı, milli kaynaklar, 
gelenek görenekler ve aile yaşantıları öğrencilerin ortaklaşa olarak hazırladığı bir kitap haline 
getirilecek. 

 



 

SAĞLIK MSLEK L İSESİ'NDEN KÜLTÜREL PROJE 

Avrupa Birli ği Bankanlığı tarafından destelenen 'Hasta Bakımında Külürel 
Hassasiyet' isimli programda yer alan Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 
örnek bir projeye imza attı. 

ÖĞRENCİLERLE B İR ARAYA GELD İ 

Hayat Boyu Öğrenme Programı 'Comenius Çoklu Okul Ortaklık Projesi' kapsamında düzenlenen ve 3 
gün boyunca sürecek olan programla iligili olarak ilk toplantı, Atatürk Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi'nin toplantı salonunda gerçekleştı. Projeye ortak olan Almanya ve Polonya'dan gelen 18 öğrenci 
ve 4 öğretmen de burada öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. 

ARADAK İ ENGELLER İ KALDIRIYOR 

Projenin amançlarından bahseden Atatürk Anadolu Sağşık Meslek Lisesi Müdürü Ayhan Keser, "Bu 
proje birbirimize yabancı olma özelliğni ortadan kaldırıyor. Çocuklarımıza geleceğiöiza sevgi ve barış 
olan bir dünya bırakacağımızı düşünüyorum. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz sağlık konusunda, 
Avrupa'da bulunan aynı seviyedeki çocuklarla fikir asışverişi yaparken eksikliklerini giderecektir" 
ifadelerini kullandı. 

 

 



  

Avrupalı öğrencilerin Odunpazarı keyfi 

 Eksişrhir Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Projesi 
kapsamında Eskişehir'i ziyaret eden Alman ve Polonya heyetléri Odunpazarı'nı ziyaret etti. 

 Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve idarecileri esliğinde Odunpazarı'nda 
keyifli bir kültür turu gerçekleştiren heyet, bölgede bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

 Gerçekleştirdikleri kültür turunda Odenpazarı Belediyesi Turizm Ofisi rehberlerinden 
bölgenin tarihi hakkında önemli bililer alan konuklar,  Odunpazarı'nın kendilerini adeta büyülediğini 
ifade ettiler. 

 19 - 22 Kasım arasında Eskişehir'de yapılacak proje toplantısı için Eskişehir'de bulunduklarını 
belirten grup üyeleri, Odunpazarı'nın tarihi atmosferi ile eşsiz bir yer olduğuna dikkat çekerek, 
ülkélerinde Odunpazarı'ndan övgü ile söz edeceklerini ifade ettiler. 

 

 

 

 

 



 

 

Odupazarı'nı gezdiler 

 Atatürk Anadolu Sağlık meslek Lisesi tarfından yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında 
Eskişehir'i ziyaret eden Alman ve polonya heyetleri Odunpazarı'nı ziyaret etti. Atatürk Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi öğretman ve iderecileri eşliğinde Odunpazarı'nda keyifli bir kültür turu gerçekleştiren 
heyet, bölgeden bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Rehberlerden bölgenin tarihi hakkında bilgiler alan 
öğrenciler, Odunpazarı'ndan çok etkilendiklerini söyledi. 

 

 

 

Hasta bakımında kültürel hassasiyet projesi toplantısı 

ATATÜRK  Anadolu Sağlık Meslek Lısesü’nin katıldığı  ve Averupe Bürlığı Bakanlığı ‘Hasta 
Bakımında Kültürel Hassaiyet’ projesinin ilk toplantısı gerçekleşti. Projeye ortak olan Almanya ve 
Polonya’dan gelen 18 öğrenci ve 4 öğretmen de burada öğrenim gören öğrenciler ile bir araya geldi. 

 


