
    

  

 

 

Erasmus + KA203 Outdoor-oriented Practices in Early Childhood Education Project 

1. Ulusötesi Toplantı Raporu 

 

Projenin ana çıktısı olan eğitim sokağı örneğinin Hollanda da olması nedeniyle “kick-off 

meeting” in Hollanda da yapılması planlanmıştır. Projenin Hollanda ortağı “Drio” yürütücüsü 

ile iletişime geçilmiş, toplantısının kaç gün olacağı ve nasıl bir etkinlik takvimi oluşturulacağı 

konusunda görüş alışverişi yapılmış ve tüm ortaklarla “Kick-off meeting” programı 

paylaşılmıştır.  

Projenin ilk toplantısı 20-22 Ocak 2018 tarihlerinde Stichting Drio Office, Eindhoven, the 

Netherlands gerçekleşmiştir. 

Toplantıya Hollanda-Stiching Drio (2 kişi), Sakarya Üniversitesi (7 kişi), Hendek Belediyesi 

(3 kişi), Hendek Yenimahalle Anaokulu (2 kişi), Portekiz- University of Evora (2 kişi) ve 

Litvanya- Vytauto Dıdzıojo Unıversıtetas (2 kişi) proje ortakları katılmıştır. 

 

İlk gün açılış konuşması ile başladı. 3 günlük toplantının takvimi sunuldu. Daha sonra, her 

partner kendi kurumlarını ve ekip üyelerini proje faaliyetlerine nasıl katkıda bulunacaklarını 

açıklayarak tanıttı. Önemli bir katkı olarak, her ekip kendi ülkeleri hakkında kültürel alışverişi 

sağlamak amacıyla çocuk dostu etkinlik örnekleri le ilgili bilgi verdiler. Kayda değer bir 

başka husus ise, Belediye ekibinin tasarlanacak caddenin yerini göstermesi ve dron 

çekimlerini göstererek desteklemesi oldu. Öğleden sonra oturumunda, katılımcılara proje 

içeriği detaylı olarak açıklandı. Ardından, Hollanda'dan bir mimar olan Chris Franken, 

Woonerf Sistemi ve bunun temel unsurları hakkında bilgiyi, sokak örneklerini göstererek 

zenginleştirdiği bir sunum ile aktardı. Hendek Belediyesinin, sokak tasarımı ile ilgili sorduğu 

sorular cevaplandırıldı. Gruplar, çocuk dostu bir sokak ile ilgili tanımlamaları, unsurlarını ve 

Woonerf sisteminin kültürel yönelimini Türkiye bağlamında tartıştılar. Grup tartışmalarının 

ardından beyin fırtınası oturumlarının sonuçları paylaşıldı ve son yorumlar dile getirildi. 

İkinci gün sabah oturumunda Sakarya Üniversitesi ekibi, uluslararası toplantıdan önce yapılan 

ihtiyaç analizi çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Bahsedilen temalar ebeveynler çoğunlukla 

çocukların gelişim süreci, güvenliği ve beklenen faaliyetleri ile ilgiliydi. Bu oturum üzerine 

uzmanların ve proje katılımcılarının görüşlerine danışıldı. Ek olarak, proje yönetiminde daha 

iyi bir iletişim için, Sakarya Üniversitesi ekibinin bir üyesi tarafından bir çevrimiçi iletişim  



    

  

 

 

 

aracı önerilmiştir. Hedeflenen iletişim aracı Slack, öğretici videolarla sunuldu ve adım adım 

gösteri yapıldı. 

 

Öğleden sonraki oturumda, proje katılımcıları Eindhoven'da bulunan Woonerf caddelerini 

mimar eşliğinde ziyaret etti. Bu ziyaret, katılımcılara özellikle Belediye ekibine, bu caddelerin 

nelerden oluştuğu konusunda net fikirleri olduğu için çok katkıda bulundu. Sokak 

ziyaretlerinin ardından proje katılımcıları tekrar Drio ofisinde toplandı ve birinci ve ikinci 

çıktılar için kontrol listeleri belirledi. Her takımın görev ve sorumluluklarına karar verildi. 

Üçüncü gün, gelecek proje faaliyetleri için tüm üyelere görevleri ve son tarihler hakkında 

bilgi verildi. Projenin zaman çizelgesi katılımcılarla paylaşıldı ve her bir çıktının programı 

gerekli düzenlemeler yapılarak güncellendi. Zaman çizelgesinin son halinin, her katılımcı 

tarafından uygun olduğu belirtildi. Zaman çizelgesinde gerekli değişiklikleri takiben bir 

sertifika töreni düzenlendi ve katılımcılar katılım sertifikalarını aldı. Her proje ekibi üyesi, 

proje faaliyetleriyle ilgili genel görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Bir sonraki uluslararası 

toplantının detayları da bu oturumda tartışıldı. Öğleden sonra, katılımcıların bölgedeki 

kültürel unsurların derinlemesine anlaşılması için kültürel bir gezi yapmaları için serbest 

zaman olarak atandı. Bir sonraki uluslararası toplantının detayları da bu oturumda tartışıldı. 


