Fő események

Projektben résztvevő partnerek

• H
 elyi multiplikációs rendezvények minden
partnerországban
• Záró konferencia Firenzében (Olaszország)

Célcsoportok
• K
 oragyermekkori nevelési és gondozási
szolgáltatásokban résztvevő óvodapedagógusok
• A végső kedvezményezettek a különböző kulturális
háttérrel rendelkező 3-5 éves gyermekek, beleértve a
fogyatékkal élőket is
A projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre.
A közlemény tartalma a szerző véleményét tükrözi, és a
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk
felhasználásáért.

Co&So (Olaszország)
www.coeso.org

Più Communication (Olaszország)
www.piucommunication.com

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

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

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Vezérigazgatóság (Románia)
www.dgaspchr.ro

European University Cyprus (Ciprus)
www.euc.ac.cy

EDucation and DIgital
Cultural LABoratory
www.educlab.eu
Projekt azonosító: 2018-1-IT02-KA201-048316

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, mint a kulturális identitás eszköze,
széles körben elismert Európa-szerte. Közös örökségünk
védelme és a kulturális sokféleség előmozdítása szintén
nagyon fontos eszköz a különböző közösségek közelítésére
és a különböző kultúrák közötti párbeszéd erősítésére.
Ezért az EDUCLAB projekt egyik fő célkitűzése a 3-5 éves
gyermekek tudatosságának növelése a kulturális örökség
fontosságát illetően, függetlenül az etnikai vagy vallási
hovatartozástól.
A kora-gyermekkori oktatásba való befektetés tehát az egyik
leghatékonyabb eszköz a jövőbeni pozitív változáshoz, és az
Európa Tanács már régóta elkötelezte magát azon elképzelés
mellett, miszerint az oktatás alapvető fontosságú a pozitív
társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődés biztosításához.
Éppen ezért a koragyermekkori nevelésben és gondozásban
(ECEC) olyan pedagógiai megközelítést kell alkalmazni, amely
szándékosan előmozdítja a társadalmi-kulturális
sokféleséget a NÍVÓS KORAGYEREKKORI SZOLGÁLTATÁSOK
MINŐSÉGének javításában, ahogyan azt a „Gyermekkori
nevelés és gondozás minőségbiztosítási keretrendszerének
főbb elveiről szóló javaslat”-ban, az EU Bizottság égisze alatt
működő ECEC munkacsoport is ajánlja (2014. október).

Az EDUCLAB projekt célkitűzése a 3-5 évesnél fiatalabb
gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok képzése,
hogy azok a kultúra témakörben workshopokat
(műhelygyakorlatokat) szervezzenek.
Részletesebben:
• E U szinten 60 ECEC óvodapedagógus képzése az európai
kultúra témakörében szervezett műhelygyakorlatok
megszervezésére (3-5 éves gyerekek);
• az óvodapedagógusok számítógépes ismereteiknek
fejlesztése;
• a gyerekek és a családok tudatosságának növelése a
kulturális örökség kontextusában;
• az aktív tanulásra és játékra épülő holisztikus
megközelítés kifejlesztése a gyermekek fejlődésének
elősegítésére;
• 20 kulturális workshop megvalósítása (3-5 éves)
gyerekekkel;
• az eszközök és módszertanok megosztása annak
érdekében, hogy kiépüljön egy hálózat a kulturális és
óvodai intézmények terén, a gyerekek, családok és tanárok
közötti interkulturális párbeszéd fejlesztésére, az Uniós
polgárság megteremtése érdkében.

Projekt eredmények
A projekt várható eredményei:
IO1. Az EDUCLAB irányelvek
Egy olyan óvodapedagógusoknak szóló dokumentum
megfogalmazása, amely leírja, hogyan kell előkészíteni egy
képzési környezetet, tanulási folyamatokat kidolgozni, és
figyelemmel kísérni az életkorra vonatkozó igényeket és a
gyermekek motivációját a workshopok ideje alatt.
IO2. Az EDUCLAB képzési kézikönyve
Az óvodapedagógusok szaktudásának bővítésére szolgál,
érintve a kulturális workshopok megszervezését,
elektronikus felületek használatát, és az inkluzív
megközelítések készségének megteremtését.
IO3. Az EDUCLAB eszköztár
A kulturális workshopok megvalósításának lépésről lépésre
való leírása.
IO4. EDUCLAB Online platform és kulturális műhelyek
Az EDUCLAB eszköztárának kiegészítéseként, oktató
videók, mint vizuális alapú tanulási-oktatási segédletek
kifejlesztésére kerül majd sor, amelyek az EDUCLAB online
platformjára kerülnek feltöltésre. További videók kerülnek
majd kidolgozásra a kulturális műhelyek uniós szintű
megvalósítása során.

