
Değerli okuyucu,

“Unuttuysan Tıkla (REMEM)”nin ikinci ulusötesi toplantısı 21 ve 22 Ekim 2021 tarihlerinde proje ortağı
COSVITEC'in ev sahipliğinde İtalya'nın Napoli kentinde gerçekleştirildi. Bu toplantı, COVID-19 salgınının
sonra yapılan ilk yüz yüze etkinliktir.

İkinci toplantıda ortaklar, projenin yaklaşık 2 yıllık süreçte tamamlanan ve devam eden faaliyetleri analiz
ettiler.

REMEM projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ K2 "Yetişkin Eğitimi Alanında Yenilik ve İyi
Uygulamaların Değişimi için İşbirliği / Stratejik Ortaklıklar" kapsamında desteklenmektedir.

Proje koordinatörlüğünü Pamukkale Üniversitesi üstlenirken, Türkiye'den Kırklareli Üniversitesi ve
Denizli İnovasyon Derneği (DİDER), İtalya'dan COSVITEC Societa Consortile Arl ve Romanya'dan Cluj
Napoca Teknik Üniversitesi proje ortakları oldu.

Proje Çıktıları Durumu:

O1- Mevcut mobil uygulamaların derlenmesi ve raporlanması – Her Ortak Ülkede tamamlandı.

O2 - Mobil uygulama geliştirme – Taslak tasarım tamamlandı ve çevrimiçi toplantılarda analiz edildi. Mobil
uygulamada yer alan tüm fonksiyonların ne derece yararlı olduğunu değerlendirmek için bir ölçüm aracı
geliştirilmiş ve tüm ortaklar ve bağlı kuruluşlar tarafından öneri ve düzeltmelerin yapılacağı bir pilot
uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulamanın sonuçları ve kullanıcılardan alınan geri bildirimler her
ülke için ayrı ayrı değerlendirilerek, uygulamanın düzeltilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına
katkı sağlanmıştır.

O4 - Yakınları için bilgilendirme kitabı hazırlanması - O4 için kitap bölümlerinin gözden geçirilmesi ve
tartışılması ile anket sonuçlarının ve tamamlanan bölümlerin değerlendirilmesini içeren bir sunum Prof.
Şahin Kapıkıran tarafından sunuldu. Tüm bölümler tek tek incelendi ve projenin amaç ve kapsamına göre
hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği tüm ortaklar tarafından tartışıldı. Ayrıca, kitap bölümleri
hakkında tamamlanan anketler değerlendirilmiş ve O4 için tamamlanan anketlerin sonuçları her ülke için
sunulmuş ve ulusal sonuçlar arasındaki farklar ve benzerlikler gösterilmiştir.

2 yıllık proje süresince ortaklarımız tarafından yapılan yaygınlaştırma faaliyetleri ve toplantılar hakkında
diğer ortaklara bilgi verildi. Projenin genel ilgisi ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin etkinliği değerlendirildi.



Toplantıda REMEM yaygınlaştırma, kalite planı ve sürdürülebilirlik planı hakkında da görüştük. Projenin
yaygınlaştırma çalışmalarında, proje çoğaltıcı etkinliklere ek olarak, tüm ortaklar en az 1 ortaokul/lise ve
en az 1 kurumsal toplantı düzenleme konusunda mutabık kalmıştır.

ICETAS2022'ye sözlü sunumlarla katılım da kararlaştırıldı. NICE2022'de özel bir REMEM oturumu
planlanıyor. Ayrıca proje çıktıları arasında Alzheimer hastalığı ile ilgili çocuk kitabı niteliğinde resimli bir
ürün yer alacaktır.

İLETİŞİM

Web sitemiz üzerinden proje çıktılarını ve haberlerini takip edebilir ve ulaşabilirsiniz.:
http://www.pau.edu.tr/remem

REMEM Project Facebook hesabı:

REMEM Project Twitter hesabı: https://twitter.com/RememProject

REMEM Project Twitter hesabı: https://www.instagram.com/rememproject/

Her türlü soru ve bilgi için:: remem@pau.edu.tr
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