
    

  

 

 

Erasmus + KA203 Erken Çocukluk Eğitimi Dış Mekan Uygulamaları (Opiece) Projesi 

2. Ulusötesi Toplantı Raporu 

 

  

Projenin ikinci Ulus ötesi toplantısı Sakarya/Türkiye’de 3-4-5 Temmuz 2019 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Online toplantıda ana hatları belirlenen toplantının programı tüm 

ortaklarla paylaşılmıştır. Toplantıya projenin ortak tüm ülkeleri (Sakarya Üniversitesi, 

Stichting Drio, University of Evora, Lithuania, Hendek Belediyesi, Yenimahalle Anaokulu) 

katılmıştır. Toplantının her günü Türkiye’deki diğer ortaklarının ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Sakarya Üniversitesi (8 kişi), Hollanda-Stiching Drio (3 kişi), Hendek Belediyesi 

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

Litvanya- Vytauto Dıdzıojo Unıversıtetas (2 kişi) olmak üzere toplam 20 kişi katılmıştır. 

 

Toplantının ilk günü Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde Hendek Ramada Otel’de Proje 

yürütücüsü Prof. Dr. A. Güler Küçükturan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının 3 

günlük takvimi sunuldu. Ardından yapımı gerçekleştirilecek olan sokak ziyaret edildi. Hendek 

Belediye Başkanının da katılımıyla sokakta yapılacak düzenlemeler hakkında görüşüldü. 

Şehrin kültürel yapısı hakkında bilgi edinebilmek amacıyla küçük bir şehir turu 

gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi Hendek kampüsü Dekanlık toplantı salonunda çay-

kahve molası verildi. Bu esnada görülmüş olan sokak hakkında öneriler sunuldu. Ardından 

Ramada Otelde öğle yemeği yendi.  

 

Öğleden sonraki oturumda 1. Fikri çıktının liderliğini yürüten Stichting Drio Koordinatörü 

Gülşah Van Dijk, yaptıkları sokak tasarımı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ardından mimar 

Juliana, grup ile sokak çizimlerini paylaştı. Son olarak Portekiz ekibinden Guida.. sunumunu 

gerçekleştirerek workshop’a geçildi. Workshop da katılımcılar (1) Güvenlik (2) Yol ve (3) 

Oyun alanı olmak üzere 3 gruba ayrılarak kritik paylaşılan tasarımlar ile ilgili değerlendirme 

yaptılar. Her grubun değerlendirmesinin diğer gruplarla paylaşılmasına geçildi Güvenlik 

grubunun değerlendirmeleri ve önerileri paylaşıldı. Diğer 2 başlığın bir sonraki gün 

görüşülmesi kararı üzerine oturuma son verildi. 



    

  

 

 

 

Toplantının 04.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen ikinci gününde Yenimahalle Anaokulu ev 

sahipliği yaptı. Toplantı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması ile açıldı. Toplantıya, 

programda belirtilen “Erken Çocukluk Eğitiminde Dış Mekan Uygulanmaları” başlıklı eğitim 

amacıyla Hendek İlçesinde bağımsız anaokullarında görev yapan 20 öğretmen davetli olarak 

katıldı. Öğretmenlere proje ile bilgilendirme. Proje Yürütücüsü    Güler Küçükturan 

tarafından yapıldı. Öğretmen eğitimini Yenimahalle Anaokulu ekibinden Muhammet Bulut ile 

Litvanya ekibinden Ieva gerçekleştirdi. Eğitim sırasında ardıl tercüme yapıldı. İkinci günün 

ilk oturumu öğretmenlere sertifika töreni ile tamamlandı. Öğle yemeği bitiminde 

Bayraktepe’de bir önceki gün workshop esnasında görüşülmeyen 2 konu (Yol-Oyun Alanı) 

için öneri ve paylaşımda bulunuldu. Görüş alışverişi sonrasında çocuk dostu eğitim sokağı ile 

ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi.  

 Sokak üzerinde bulunan evlerin girişlerinin ailelerin yaşamlarını zorlaştırmayacak 

şekilde düzenlenmesi.  

 Bahçe duvarlarının sokağa bakan kısımlarının da eğitim amaçlı kullanılabilmesinin 

sağlanması. 

 Hollanda ekibinin tasarımında yer alan kıvrımlar arası oyun oynanacak alanların 

zeminin kum, çim, toprak, talaş, volkanik taş…gibi farklı özellikler barındırması, 

yolun ise asfalt, beton ya da kilit parke taş olabileceği, 

 Sokağın her yaştan mahalle sakinlerinin sosyal ilişkilerini güçlendirebilecek bank, 

amfiteatra gibi oturma alanlarının düşünülmesi gerektiği. 

 Özellikle yöre çocuklarının ilgi duyduğu futbol, basketbol gibi spor alanların 

oluşturulması. 

 Sokağın ağaçlarının mevsim geçişlerini gösteren cinslerden belirlenmesi, meyve 

ağaçlarının da dikilmesi.  

Öneriler paylaşıldıktan toplantının üçüncü günü ile ilgili yapılacaklar Güler Küçükturan 

tarafından paylaşılıp oturuma son verildi. 

 

Toplantının 05.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen son gününe Hendek Belediyesi ev 

sahipliği yaptı. Toplantının açılışından sonra 31 Mart 2019 tarihinde seçilen yeni Belediye 

Başkanı Turgut Babaoğlu kendisini tanıtarak projeye desteklerini belirtti. Proje 



    

  

Yürütücüsü Güler Küçükturan Belediye başkan ve yardımcısına proje ile ilgili bilgi 

vererek başlangıçtan bu güne yapılanlar ve yapılacak olanlar hakkında açıklama yaptı. 

Toplantı programında belirtildiği üzere 3. Fikri çıktı olan e-kitabın nasıl hazırlacağı 

etkinliklerin ne şekilde planlanacağı ile ilgili olarak beyin fırtınası gerçekleştirildi ve 

öneriler alındı.. Üçüncü fikri çıktının lideri olan Portekiz’in toplantıda edindiği bilgiler 

doğrultusunda kitabın içeriğini (Ana ve alt başlıkları ile bu başlıkların hangi ekip 

tarafından hazırlanacağı) belirleyerek tüm ekibe yollamasına karar verildi. 

 Bir sonraki yapılacak online toplantı tarihi 16 Ekim 2019 saat 14.00 olarak,, belirlendi. 

Portekiz’ de gerçekleştirilecek olan 3. Ulusötesi toplantı tarihi 29-30-31 Ocak 2019 olarak 

kararlaştırıldı.  

İyi dileklerle, bir sonraki toplantıda buluşmak üzere toplantıya son verilerek sertifika 

törenine geçildi.  

Sakarya Üniversitesi Kampüsünde öğle yemeği sonrası vedalaşıldı. Ekip Sakarya 

Bölgesinin otantik özellikler barındıran ilçeleri olan Mudurnu ve Göynük gezisine katıldı.  

 


