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Ortak ülkelerde kanserli yaşam ve 
çalışma ile ilgili Sosyal Medya 

aracılığıyla Öğrenme Raporunun 
Hedefleri 
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„Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayımlama yalnızca müellifin görüşünü 
yansıtmaktadır,ve komisyon onda bulunan bilgilerin herhangi bir amaçla kullanımından sorumlu 

tutulamaz.“ 
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Kanser gibi  güçlü bir psikolojik etkisi olan dünyada  çok az hastalık var. Kansere karşı mücadeledeki 

kilit noktalardan bazıları zihin halidir, mücadelede olumlu tutum ve sosyal destektir. Aynı zamanda, 

güvensizlik, zor kararlar veya tedavi hem hasta hem de yakınlardakiler için ciddi bir problem ve 

uğraşıdır. 

SPAC projesinin hedefi, kanserli kişilerin ve kanserli kişilerle birlikte çalışanların  aileleri ve toplulukları 

tarafından daha emniyetli, mali açıdan bağımsız ve takdir edilmesini ve onları sosyal yaşama dahil 

etmenin bir yolunu bulmasını sağlamaktır. 

Proje, yetişkinler arasında İnternetin ve sosyal medyanın / ağların topluma entegrasyon şansını 

artırmaya nasıl yardımcı olabileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Onlara profesyonel 

ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor. 

Ortak ülkelerdeki kanserle yaşama ve çalışma hakkında Sosyal Medya / Ağlar yoluyla Öğrenme 

Raporu, şu sorulara odaklanmaktadır: Hedef gruplar, kanser hakkında bilgi bulmak için sosyal medya 

ve ağları ne ölçüde kullanmaktadır? Beklentileri nelerdir ve gerçek seçenekleri nasıl karşılıyorlar? 

Sosyal medyaya ve çevrimiçi öğrenme ortamlarına olan güven düzeyi nedir? 

Rapor, aşağıdaki hedef gruplara odaklanmaktadır: Kanser hastaları, psikologlar, bakıcılar, işverenler, 

sağlık personeli, sosyal hizmet uzmanları ve gönüllüler. Romanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve 

Türkiye'den ortak kuruluşların işbirliği sayesinde yazılmıştır. Kanserin ortaya çıkışının yanısıra ortak 

ülkelerdeki İnternet ve sosyal medyanın kullanımı ile ilgili genel bilgi içermektedir. Bu bilgiler, hedef 

grupların neredeyse 100 üyesiyle İnternet üzerinden kullanım / öğrenmeyle ilgili deneyim ve 

beklentileri göz önünde bulundurarak kanser hakkında bilgi arayışıyla yapılan anket sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Konuyu genişletmek için daha spesifik görüşmeler, Öğrenim Müzakeresi  

bölümünde de mevcuttur. 
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Tercüme Edilen Giriş ve Değerlendirme bölümlerine bağlantı - (kendi dilinizi ekleyin): 

http://www.spac-

help.com/local/pagini/reports/SPAC_Report_Giri%C5%9F%20_De%C4%9Ferlendirme_TR.pdf 

Tüm rapora bağlantı – İngilizce: http://www.spac-help.com/local/pagini/reports/report-o2.pdf 

 


