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EDUCLAB projesi, kültür alanında atölyeler düzenleyebilmeleri 
için 3-5 yaş grubu çocuklar ile çalışan okul-öncesi 
öğretmenlerinin eğitimine odaklanmıştır. 

Proje amaçları: 

•  Avrupa Kültürü teması üzerine (3-5 yaş grubu çocuklar 
için) atölye çalışmaları düzenleme konusunda 60 EÇEB 
öğretmenini eğitmek;

• Öğretmenlerin dijital yeterliliklerini geliştirmek;
•  Kültürel Miras konusunda çocukların ve ailelerin 

farkındalıklarını geliştirmek;
•  Çocukların gelişimini desteklemek amacıyla Aktif Öğrenme 

ve Oyuna dayalı bütünsel bir yaklaşım geliştirmek;
•  AB Vatandaşlığını inşa etmek amacıyla çocuklar, aileler ve 

öğretmenler arasında kültürlerarası diyaloğu destekleyen 
Kültür ve Okul-Öncesi alanlarda bir ağ oluşturmak için araç 
ve yöntemleri paylaşmak.

Proje Çıktıları 
Projenin beklenen temel çıktıları:

IO1. EDUCLAB Rehberi 
Bir kültürel atölyenin uygulanması sırasında eğitim 
ortamının ve öğrenme süreçlerinin nasıl düzenleneceği ve 
yaşa özgü ihtiyaçlara ve çocukların motivasyonuna nasıl 
hitap edileceğine ilişkin öğretmenler için bir doküman 
olacaktır.

IO2. EDUCLAB Eğitim Elkitabı 
EÇEB öğretmenlerine, kültür alanında atölyeler düzenleme 
konusunda yeterlilikler kazandırmanın yanı sıra dijital 
alanda ve kapsayıcı yaklaşımlar konusunda beceriler 
kazandıracaktır.

IO3. EDUCLAB Araçtakımı 
Kültürel atölye faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili adım 
adım açıklamalar içerecektir.

IO4. EDUCLAB Online Platform ve Kültürel Atölyeler 
EDUCLAB Araçtakımına görsel-tabanlı öğrenme desteği 
olarak öğretici videolar geliştirilecek ve EDUCLAB online 
platformuna yüklenecektir. AB düzeyindeki kültürel atölye 
çalışmalarının uygulanması sırasında ilave videolar 
geliştirilecektir.

KÜLTÜREL MİRASIN kültürel kimliğin bir parçası olduğu 
Avrupa çapında yaygın olarak kabul edilmektedir. Ortak 
mirasımızın korunması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesi 
farklı toplulukları yakınlaştırmak ve farklı kültürler arasında 
diyaloğu geliştirmek için de çok önemli araçlardır. 
 
İşte bu yüzden EDUCLAB projesinin temel amaçlarından biri 
herhangi bir etnik veya dinsel düşünceden bağımsız, ortak 
bir değer olarak kültürel mirasın önemi konusunda 3-5 yaş 
aralığındaki çocukların farkındalıklarını arttırmaktır. 
 
Erken yaştakilerin eğitimine yatırım yapmak, gelecek için 
olumlu bir değişiklik yapmanın en güçlü araçlarından biridir ve 
Avrupa Konseyi uzun zamandan beri eğitimin olumlu sosyal, 
kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için temel bir araç 
olduğu fikrine bağlı kalmıştır. 

Bu nedenle (erken çocuk eğitimi ve bakımı), AB EÇEB 
Komisyonu himayesindeki EÇEB Çalışma Grubunun 
hazırladığı “Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı için Kalite 
Çerçevesinin Temel İlkeleri Önerisi” Raporunda önerildiği 
üzere. OKULÖNCESİ HİZMETLERİNDE YÜKSEK KALİTE’ye 
ulaşmak için toplumda sosyokültürel çeşitliliği bilinçli olarak 
teşvik eden pedagojik bir yaklaşımı benimsemelidir (Ekim, 
2014).


