Evenimente principale

Partenerii proiectului

• E venimente locale de multiplicare în fiecare țara
parteneră a proiectului
• Conferință finală la Florența (Italia)

Grupuri țintă
• P
 ersonal didactic preșcolar care lucrează în instituțiile
ECEC
• Beneficiarii finali sunt copii cu vârste cuprinse între
3 și 5 ani din medii culturale diferite, inclusiv copiii
cu dizabilități
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei
Europene. Această publicație și tot conținutul acesteia
reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia
nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informațiilor conținute în acesta.

Co&So (Italia)
www.coeso.org

Più Communication (Italia)
www.piucommunication.com

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

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

Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Harghita (România)
www.dgaspchr.ro

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

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

PATRIMONIUL CULTURAL este recunoscut pe scară largă
în Europa ca un vehicul al identității culturale. Protecția
patrimoniului nostru comun și promovarea diversității
culturale sunt de asemenea, instrumente foarte importante
pentru apropierea mai multor comunități și intensificarea
dialogului între diferitele culturi.

Obiectivele proiectului EDUCLAB se axează pe formarea
cadrelor didactice preșcolare care lucrează cu copii de 3-5
ani pentru a pune în practică ateliere de lucru în domeniul
culturii.

Rezultatele proiectului

În detaliu:

Acesta este motivul pentru care unul dintre obiectivele
principale ale proiectului EDUCLAB este de a crește gradul
de conștientizare al copiilor cu vârstă de 3-5 ani cu privire
la importanța patrimoniului cultural ca un bun comun,
independent de orice considerente etnice sau religioase.

• pregătirea

a 60 de cadre didactice ECEC la nivelul UE,
pentru a organiza worshopuri pe tema culturii europene
(copii de 3-5 ani);
• dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor
preșcolari;
• promovarea gradului de conștientizare a copiilor și a
famililor prvind patrimoniului cultural;
• dezvoltarea unei abordări holistice bazate pe învățarea
activă și joc pentru a sprijini dezvoltarea copiilor;
• implementarea a 20 de workshopuri culturale cu copii
(cu vârste între 3-5 ani);
• împărtășirea instrumentelor și metodologiilor pentru a
crea o rețea în sectorul culturii și în cel preșcolar pentru
a promova un dialog intercultural între copii, familii și
profesori cu scopul dezvoltării cetățeniei UE.

IO1. Ghidul EDUCLAB
Un document adresat cadrelor didactice preșcolare privind
modul de organizare a mediului de formare, a proceselor de
învățare, abordarea nevoilor specifice vârstei și motivația
copiilor în procesul implementării atelierelor culturale.

Investiția în educația timpurie este unul dintre cele mai
puternice instrumente pentru a provoca o schimbare pozitivă
pentru viitor, iar Consiliul Europei s-a angajat de mult timp
la promovarea ideii că educația este un mijloc fundamental
pentru a contribui la asigurarea unei dezvoltări sociale,
culturale și economice pozitive.
Astfel, Educația și îngrijirea (ECEC) timpurie a copiilor trebuie
să adopte o abordare pedagogică care să promoveze în
mod intenționat diversitatea socio-culturală în societate,
sprijinind îmbunătățirea serviciilor de educare de înaltă
calitate în instituțiile preșcolare, așa cum este și recomandat
în „Propunerea principiilor cheie ale unui cadru de calitate
pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor” - Raportul
Grupului de Lucru privind ECEC sub auspiciile Comisiei
Europene (octombrie 2014).

Principalele rezultate ale
proiectului sunt:

IO2. Manual de formare EDUCLAB
Pentru a furniza competențe profesorilor ECEC pentru
implementarea atelierelor culturale și pentru a le oferi
abilități în domeniul digital, respectiv abordări inclusive.
IO3. EDUCLAB Toolkit
O descriere pas cu pas a modului de desfășurare a
activităților din atelierele culturale.
IO4. Platforma online și ateliere culturale EDUCLAB
Pentru completarea Setului de instrumente Educlab,
tutorialele video vor fi dezvoltate și încărcate pe platforma
EDUCLAB online ca suport de învățare vizuală.
Pe parcursul implementării atelierelor culturale de la nivelul
UE vor fi elaborate și videoclipuri suplimentare.

