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KÜLTÜREL MİRAS’ın kültürel kimliğin bir parçası olduğu Avrupa 
çapında yaygın bir şekilde kabul edilmektedir. Ortak mirasımızın 
korunması ve kültürel farklılığın desteklenmesi de farklı toplulukların 
yakınlaştırılması ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesi için 
oldukça önemlidir.
Bu nedenle EDUCLAB projesinin ana hedeflerinden birisi, 3-5 yaş grubu 
çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenleri, çocukların kültürel mirasın 
herhangi bir etnik veya dinsel değerlendirmeden bağımsız olarak ortak 
bir değer olduğunu konusunda farkındalıklarını arttırmaya yönelik 
Kültür alanında atölye çalışmaları düzenlemelerine yönelik eğitmektir.

PROJENİN GÜNCEL DURUMU

Fikri Çıktı 4: EDUCLAB Eğitim Videoları ve Ortak Ülkelerde 
Düzenlenen Kültürel Atölye Çalışmaları
Bir önceki bültende sizlere, partner ülkelerde çocuklarda düzenlenecek 
olan EDUCLAB Kültürel Atölye Çalışmaları’nın başladığını bildirmiştik. 
Eylül ve Temmuz 2021 ayları arasında çocuklarda söz konusu atölye 
çalışmalarını gerçekleştirmenin yanı sıra ortaklık tarafından üretilen 
eğitim videolarının yanı sıra sınıfta çocuklarla bu çalışmalarının nasıl 
yürütüldüğüne dair videolar da üretmişlerdir. 
Lousada Belediyesi (PT) tarafından dört farklı ana okulunda, 
EDUCLAB Araç Takımı içeriğine uygun dört farklı kültürel atölye 
düzenlenmiştir. Atölye çalışmaları EDUCLAB projesi çerçevesinde 
partner ülkelerde yürütülen eğitim programlarına katılan okul 

öncesi eğitim öğretmenleri tarafından yürütülmüştür. Söz konusu 
öğretmenler Lousada Belediyesi’nin iş birliği içinde olduğu kamuya 
ait okullarda görev yapmaktadır. İzmir (TR)’de düzenlenen atölye 
çalışmaları Temmuz ayında yerel eğitim programına katılan 
öğretmenler tarafından iki okulda gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler 
birlikte çalışacakları grup için uygun olan konuları seçmiştir. 
Atölye çalışmalarını gerçekleştiren öğretmenler EDUCLAB Eğitim 
El Kitabı ve EDUCLAB Araç Takımı’nı profesyonel yaşamları için 
kullanışlı, ilginç ve yararlı olarak tanımlamışlardır. Diğer ortak 
ülkeler de ana okullarında veya oyuncak kütüphanelerinde atölye 
çalışmaları gerçekleştirmiş ancak Covid-19 nedeniyle bazı zorluklar 
ve kısıtlamalarla karşılaşmışlardır. Her bir kurum tarafından üretilen 
videolar çok yakında EDUCLAB Youtube kanalında ve projenin web 
sitesinde yayınlanacaktır. Bizi takip etmeye devam edin!

Ortak Ülkelerde EDUCLAB Tanıtım Etkinlikleri
Tüm ortaklar proje sonuçlarını tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 
etkinlikler düzenlemiştir. Covid-19 nedeniyle bazı ortaklar etkinliği 
çevrimiçi düzenlemeyi tercih etmiştir. Yaşar Üniversitesi (TR) etkinliği 
11 Ağustos’ta üniversite kampüsünde düzenlemiştir. Etkinliğe 
kamu ve özel ana okullarından katılımcılar katılmıştır. DGASPCH 
(RO) ve Lousada Belediyesi (PT) de yüz yüze etkinlik düzenlerken, 
Avrupa Üniversitesi Kıbrıs Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle 
çevrimiçi etkinlik düzenlemiştir. Söz konusu etkinlik 27 Temmuz’da 
okul öncesi öğretmenleri ve paydaşlardan geniş bir katılımla 
gerçekleşmiş ve katılımcılar projeye, özellikle de sonuçlarına büyük 
ilgi göstermişlerdir. 
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Toplantılar
Projenin Floransa’da yapılması planlanan uluslararası toplantısı 15 
Temmuz’da Zoom platformunda çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 
Ortaklar projenin çıktılarını ve o zamana kadar elde edilen sonuçları, 
ortak kurumlar ve okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenlere yönelik 
kazanımları tartışmışlardır. Ortak kurum temsilcileri projenin son raporu 
için gerekli belgeler üzerinde de anlaşmaya varmışlardır. 

EDUCLAB Nihai Konferans
14 Temmuz 2021 tarihinde EDUCLAB Nihai Konferansı 
Floransa’da Spazio Giovani C.U.R.E.’de gerçekleştirilmiş ve CO&SO 
Facebook sayfasından canlı yayınlanmıştır. Farklı mecraların 
kullanılması sayesinde 250’den fazla katılımcıya ulaşılmıştır ki 

bu proje konsorsiyumu için beklenmedik bir başarıdır! Etkinliğe 
CO&SO konsorsiyumunun ortaklığı bulunan kooperatiflerden 
okul öncesi eğitimciler ve paydaş temsilcileri katılmıştır. 
Konferans programında projenin sunumu ve Mauro Speraggi 
(Artebambini)’nin çocuklar için atölye çalışmaları üzerine bir 
konuşması yer almıştır. Etkinliğe Keras Kooperatifi’nden Emanuel 
Carfora da 3-5 yaş grubu çocuklar içim kültürel atölye çalışmaları 
düzenlenmesi üzerine bir konuşma ile katkıda bulunmuştur. 
Etkinliği rahatlatıcı bir atmosferde tamamlamak için, sonunda 
tüm katılımcılara ikramlar sunulmuştur.     


