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Tarafından ortak finanse edilen
Erasmus+ Programı
Avrupa Birliği’nin

KÜLTÜREL MİRAS kültürel kimliğin bir aracı olarak Avrupa genelinde 
tanınmaktadır. Ortak mirasımızın korunması ve kültürel farklılığın 
tanıtılması farklı toplulukları bir araya getirmek ve farklı kültürler 
arasında diyaloğu arttırmanın çok önemli araçlarıdır. 
Bu nedenle EDUCLAB projesinin ana hedeflerinden birisi 3-5 yaş 
grubuyla çalışan okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kültür alanında 
atölye çalışmaları düzenleyerek kültürel mirasın etnik ya da dinsel 
etmenlerden bağımsız olarak ortak bir değer olduğuna yönelik 
çocukların farkındalığını arttırmaktır.

PROJENİN GÜNCEL DURUMU

Fikrî Çıktı 2: Katılımcı ülkelerde EDUCLAB  
Eğitim Programı’nın düzenlenmesi
Okul öncesi eğitimcilere kültürel (ve doğal) miras kavramlarıyla ilgili 
yeni yaklaşımlar sunan Eğitim Elkitabı geçen yıl tamamlanmıştır 
ve projenin web sitesinden ulaşılabilmektedir. Bu kitabın amacı 
okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenlere kültürel atölye 
çalışmaları yapmak yeterlilik sağlamak, dijital platformları da içine 
alan kapsayıcı yaklaşımlara yönelik kullanabilecekleri yeni bilgiler 
sunmaktır. Şubat ve Nisan 2021 arasında her bir katılımcı kurum 
geliştirilen eğitim programını uygulamak ve özellikle okul öncesi 
öğretmenlerin bu alandaki profesyonel yeterliklerini arttırmak için 
yerel eğitim programları düzenlemiştir. AB düzeyinde toplam 58 okul 

öncesi eğitim öğretmeni eğitim etkinliklerine katılmıştır. Partnerin 
çoğu, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle söz konusu eğitim programını 
çevrim için düzenlemek zorunda kaldıysa da katılımcıların çoğu 
eğitim programını oldukça olumlu değerlendirmiş ve ele alınan 
konuların çok ilginç olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca eğitim 
programda ele alınan konuları sınıfta kendi öğrencileriyle uygulama 
konusunda da hevesli ve istekli olduklarını belirtmişlerdir.

Fikrî Çıktı 4: EDUCLAB Video eğitselleri ve Kültürel Atölye 
Çalışmaları
EDUCLAB Video eğitselleri hazırlanmış ve projesinin web sitesine 
ile EDUCLAB YouTube kanalına yüklenmiştir. Bu eğitseller EDUCLAB 
Araçtakımını tamamlamakta ve her bir özel kültürel atölye 
çalışmasının nasıl düzenleneceğine ve destekleyici malzemenin 
nasıl üretileceğine yönelik görsel bileşen sağlamaktadır. Görsel 
temelli video eğitselleri her bir katılımcı ülkenin dilinde altyazı ile 
sunulmaktadır. Görsel bileşenleri nedeniyle proje ortağı ülkeler 
dışında bile kolaylıkla kullanılabileceklerdir. 
Bu eğitim programlarına katılan öğretmenler şimdi 3-5 yaş grubundaki 
kendi öğrencileriyle kültürel atölye çalışmaları yürütmektedirler. 
Örneğin İtalya’da öğretmenler 2021’in Mayıs’ında Floransa’da 
bir oyuncak kütüphanesinde kültürel atölyeler düzenlemişleridir. 
Etkinliğe katılan çocuklar okuma ve kitaplarla ilgili canlandırmalı 
okuma ve diğer eğlenceli aktiviteleri deneyimlemişlerdir. Katılımcı 
düzenlenen kültürel atölye çalışmaları ile ilgili bilgiyi bir sonraki 
haber bülteninde ele alacağız!
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Meetings
KISA DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI 
Ocak 2021 - Çevrimiçi
Kısa dönem eğitim programının amacı katılımcıların 
(okul öncesi eğitim öğretmenleri) IO2 Modülü ve 
EDUCLAB Araçtakımı’nda tanımlanmış iyi uygulamalar, 
araçlar ve yaklaşımları paylaşmaları ve tartışmalarıydı.
Covid-19 nedeniyle eğitim programı Zoom platformunda 
çevrimiçi düzenlenmiştir ve bu durum eğitimden 
başlangıçta öngörülen on iki yerine on dokuz katılımcının 
yararlanmasını sağlamıştır ki bu da proje ortaklığı için 
büyük bir başarıdır. 
Eğitim etkinlikleri katılımcılara çocukların kültürel mirasa 
dair bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik yeni 
ve yenilikçi ilhamlar vermiştir. Katılımcıların ücretsiz 
bir video işleme programı ve çevrimiçi kullanılabilecek 
bazı diğer uygulamalar üzerine bilgilendirilmeleri ve 
denemeleri dijital becerilerini arttırmıştır. 
Sonuç olarak katılımcılar kendi deneyimlerini 
paylaşmanın yanı sıra diğer katılımcıların 
deneyimlerinden yeni şeyler öğrenmiş ve gerçek bir 
arkadaşlık etkisi sağlayacak kendi yerel bağlamında 
kullanılacak yetenekler ve araçlar edinmişlerdir.

Projenin sonraki adımları
Bitimi 31 Ocak 2021’den 31 Ağustos 2021’e kaydırılan 
proje sonlanmak üzeredir. 14 Temmuz 2021 tarihinde 
EDUCLAB Son Konferansı Floransa’da Spazio 
Giovani C.U.R.E.’de gerçekleşecek ve bu etkinlik 
uluslararası düzeyde katılımı daha da arttırmak için 
EDUCLAB YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır. 
Temmuz ve Ağustos aylarında proje ortakları kendi 
ülkelerinde projenin sonuçlarını yerel ve ulusal düzeyde 
yaygınlaşmasına yönelik etkinlikler düzenleyeceklerdir.
Son olarak Floransa’da düzenlenmesi planlanan son 
proje toplantısı Zoom platformu üzerinden 15 Temmuz 
2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Bu 
vesileyle proje ortakları şimdiye kadar ortaya çıkan 
çıktıları ve elde edilen sonuçları tartışacaklardır.
Bizi izlemeye devam edin!


