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NEWSLETTER No 3 

Joint Short Staff Training Event (JSSTE) – Tel Aviv-Jaffo, Israel 

En aquesta ocasió, tots els socis del projecte TNP es van reunir al JSSTE previst a Tel 

Aviv, del 22 al 26 de gener de 2018. El dilluns, 22, els socis van tenir el punt de trobada 

a la bella Academic College de Tel Aviv - Jaffo. Els participants del projecte d'Israel 

van presentar plantilles sobre els temes - dades geogràfiques d'Israel que inclouen 

informació sobre cultura, tradicions i costums, religió i les seves diferències, política i 

afers exteriors d'Israel. Després de dinar, els socis d'Israel i els seus professors 

professionals, van presentar els temes com el sistema educatiu de professions no 

mèdiques (infermeres), les seves competències, l'ús de graduats a la pràctica, mètodes 

i formes de finançament sanitari, etc. Durant un sopar típic en un tradicional un 

restaurant local que va ser una experiència culinària interessant i rica per als socis; els 

amfitrions han preparat un programa cultural amb música tradicional i dansa en la 

cognició i el descobriment de diferències en els hàbits de diferents grups ètnics. 
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El segon dia, el dimarts al matí, l’equip turc, supervisor del producte  4, ha 

elaborat la versió resumida d’un diccionari conjunt. La gran majoria dels socis van 

rebutjar la proposta inicial de processar 7 àrees que haurien de ser un contingut del 

diccionari. Després de la discussió, els seus associats es van centrar en dos temes: la 

terminologia en situacions de vida comunes i la terminologia assistencial. Després de 

dinar, el grup del projecte es va traslladar a l'Hospital de Tel Aviv, on el personal de 

l'hospital va presentar els participants del projecte els anomenats telemedicina. 

Bàsicament es tracta de la consulta entre un expert (metge, infermera, ...) i un pacient 

per telèfon (centre de trucades). 

 

 

El programa del dimecres es va centrar en la planificació dels terminis de la 

reunió del projecte a Badalona (Espanya) i, a continuació, els directius de les TIC van 

debatre conjuntament les condicions de creació de vídeo i l'emmagatzematge de 

sortides a un disc. Els socis de Dinamarca han realitzat un taller de video-making sobre 

el tema de l'expressió del caràcter nacional de cada país del projecte. El taller va acabar 

amb la tasca de processar el vostre propi vídeo sobre el tema. Un recorregut per la 

ciutat de Jaffa amb un guia professional es va convertir en un programa de tarda. La 

visita guiada al nucli antic i la seva història van ser molt interessants gràcies a una 

guia altament educada. 

Dijous, tots els socis van participar en un viatge durant tot el dia a Jerusalem, a 

seixanta quilòmetres de distància. Una part del programa del matí estava destinat a 

una visita al centre de rehabilitació infantil a la ciutat. Els participants van tenir 

l'oportunitat de mirar directament els departaments on van veure com les mares 
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cuidaven els nens amb discapacitat amb ajuda d'infermeres. El programa de la tarda 

es va dedicar a l'exploració de l'antiga Jerusalem i a la interpretació professional de la 

història del cristianisme i del judaisme. A la nit, tothom ha visitat el mercat tradicional 

de la ciutat. 

Divendres, de 8:30 a 12:00, a l'Academic College, tots els equips associats es van 

reunir per avaluar el progrés i l'organització del JSSTE, van consultar tots els resultats 

i van acordar els terminis específics per a futures reunions a Turquia i Dinamarca. . Els 

organitzadors van especificar els termes i condicions de les reunions previstes a 

Badalona i Xipre. 

El director principal del projecte va reiterar i va resumir totes les tasques de les 

properes reunions. 

 

TREBALLS DE SORTIDES: Turquia: crear prop de 500 vocabulari i expressions verbals 

al diccionari preparat; Espanya: presentació del projecte i socis del projecte per al 

tríptic i la seva mida i format. Tots els socis han de recopilar tots els enllaços, números 

de telèfon i contactes possibles que s’apliquin al tríptic. Els equips espanyols i xipriotes 

estan obligats a proporcionar tota la informació necessària per a les reunions previstes 

als seus països, incloent-hi els comentaris. 

 

A Tel Aviv - Jaffo,  TNP BADALONA 

 


