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Project outputs

Title: EDucation and DIgital Cultural LABoratory

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).

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.

Hedef Gruplar
EDUCLAB projesi, EÇEB (erken çocuk eğitimi ve bakımı) 
öğretmenlerini doğrudan hedef grup olarak aşağıdaki faaliyetlere 
dahil etmeyi amaçlamaktadır:

IO1 EDUCLAB Rehberi - Rehberi geliştirmek amacıyla her 
bir ortak ülkede 10 okul öncesi öğretmen veya 3-5 yaş grubu 
çocuklarla çalışan personel seçilecektir. Her ortak ülkede yeterlilik 
eksikliklerini tespit etmek amacıyla odak grup çalışmaları 
düzenlenecek ve okul-öncesi alanında çalışan kişileri kültür 
alanında atölyeler düzenleme konusunda eğitmek üzere
IO2 EDUCLAB Eğitim Elkitabı - hazırlanacaktır. Hazırlanan eğitim 
programı önceki çıktının geliştirilmesine dahil olan 10 katılımcıyla 
her ortak ülkede pilot uygulama ile denenecek ve test edilecektir.

IO3 EDUCLAB Araçtakımı - ise sınıflarında kültürel atölyeler 
düzenlemeleri için okul-öncesi öğretmenlere faaliyetleri nasıl 
gerçekleştireceklerini adım adım anlatan oldukça pratik araçlar 
sunacaktır.
IO4 EDUCLAB Online Platform ve Kültürel Atölyeler - her 
bir ortak ülkede en az 4 kültürel atölyenin uygulanmasıyla AB 
düzeyinde toplam 625 çocuğun katılacağı etkinliklerde okul öncesi 
öğretmenleri öğrendiklerini uygulamaya koyacaklar. Bu aşamada 
öğretici videolar da çekilecek ve online platformda paylaşılacaktır.
ÖĞRENME, EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ - Eğitim; 3-5 
yaş grubu çocuklar için kültürel atölyeler düzenleme konusunda 
benzersiz bir AB yaklaşımı geliştirmeyi ve proje çıktılarını (IO2 ve IO3) 
kullanmayı hedeflemektedir. Eğitim her ortak kurumdan 2 kişinin 
katılımıyla Floransa, İtalya’da 5 gün boyunca gerçekleştirilecektir. 

Proje Süresi
Kasım 2018- Ocak 2021

Proje Finansmanı
Erasmus+: KA2 Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar

Proje Koordinatör

Proje Ortaklar

Co&So (İtalya)
www.coeso.org

Più Communication (İtalya)
www.piucommunication.com

Municipio de Lousada (Portekiz)
www.cm-lousada.pt 

Yaşar University (Türkiye)
www.yasar.edu.tr

Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Harghita (Romanya)

www.dgaspchr.ro 

European University Cyprus (G.Kıbrıs)
www.euc.ac.cy
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Toplantılar

Başlangıç Toplantısı
8-9 Kasım 2018 in Lousada (PT)

EDUCLAB projesinin başlangıç toplantısı 8-9 Kasım 2018 
tarihlerinde Portekiz’in Lousada şehrinde gerçekleşti. Her ortak 
kurumdan en az bir temsilcinin katıldığı toplantı ortakların 
birbirlerini tanımaları ve projenin genel sunumu ve temel 
faaliyetler üzerine odaklandı.
İtalyan koordinatör kurum tarafından 27 aylık projenin ayrıntılı bir 
sunumunun ve soruların ardından ortaklar projenin ilk fikri çıktısı 
olan “EDUCLAB Rehberi” üzerinde odaklandılar.
Sonraki toplantı 13-14 Haziran 2019 tarihinde Lefkoşa’da  
(G. Kıbrıs) gerçekleştirilecek.

İkinci Proje Toplantısı (Lefkoşa, Kıbrıs)

EDUCLAB Projesi’nin ikinci toplatısı 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde 
Lefkoşa’da (Kıbrıs) gerçekleşti. Toplantının ana amacı ilk fikri çıktısı 
(IO1) çerçevesinde geliştirilen EDUCLAB Kılavuzunun sonuçlarını 
sunmanın yanı sıra EDUCLAB Eğitim El kitabı ve Araç seti   
geliştirilmesini planlamaktı. Proje ortaklarına Kısa Dönem Eğitim 

Programı hakkında bilgi verildi ve tarihleri 17-21 Şubat 2020 olarak 
kesinleştirildi.

Projenin sonraki aşamaları:
 
Proje ortakları halihazırda IO2 EDUCLAB Eğitim El Kitabı  ve IO3 
EDUCLAB Araç Seti üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmalara dair 
mutabakat ve görev dağılımı Kıbrıs’ta düzenlenen porjenin ikinci 
toplantısında yapılmıştır.
 
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
A step-by-step description on how to carry out the cultural 
workshop activities.

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.

Bu çıktılar, daha fazla sayı ve alandan hedef gruba ve paydaşlara 
ulaşmak için çoğaltıcı etkinliklerle yaygınlaştırılacaktır.


