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Projekt

Title: EDucation and DIgital Cultural LABoratory

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:
•  EU 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.

Célcsoport
Az educlab projekt célja az óvodai oktató-nevelők közvetlen 
célcsoportjának bevonása a következő tevékenységekbe:

IO1 EDUCLAB irányelvek - az irányelvek kidolgozása érdekében, 
partnerországonként 10 iskola előtti nevelő-oktató vagy más, 
3-5 éves gyermekekkel dolgozó alkalmazott kerül kiválasztásra, 
akik egy partnerországonként megszervezett workshopon, 
fókusz csoporton vesznek majd részt. A fókuszcsoportok célja 
az óvodai nevelők-oktatók kompetenciahiányainak elemzése, a 
felkészítésük érdekében.
IO2 EDUCLAB képzési kézikönyv az óvodai személyzet 
képzésére, a kulturális workshopok megvalósítására. A 
kidolgozott képzési program tesztelése és kísérleti tervezése 
minden partnerországban biztosított 10 olyan résztvevővel, akik 
előző felmérésben is részt vettek.

IO3 EDUCLAB eszköztár, amely az óvodai személyzet számára 
biztosít gyakorlati eszközöket a kulturális műhelyeknek az 
osztályteremben történő megvalósítására, a teendők lépésenkénti 
bemutatásával.
IO4 EDUCLAB online platform és kulturális műhelyek 
Partnerországonként legalább négy kulturális műhely létrehozása 
(összesen 625 gyermek EU szintű bevonásával) az óvodai 
oktató-nevelő személyzet által elsajátított ismeretek gyakorlatba 
ültetésével.
Ebben a fázisban oktatóvideók készülnek majd, amelyeket az az 
online platformon osztanak meg.
TANULÁSI, OKTATÁSI, KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG
A képzés célja, hogy egy egyedi, európai uniós szemléletet alakítson ki a 
3-5 éves gyerekeknek szánt kulturális műhelyek és a projekttermékek 
(IO2 és IO3) használatával kapcsolatban. A Firenzében megtartott 
5 napos képzésen, partnerországonként 2 résztvevő vesz részt.. 

Project period
November 2018 – January 2021

Project funding
Erasmus+: KA2 Strategic Partnerships for school education

Koordinátor

Partnerek

Co&So (Italy)
www.coeso.org

Più Communication (Italy)
www.piucommunication.com

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

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

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 
(Romania)

www.dgaspchr.ro 

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

Az első transznacionális találkozó Lousadában (PT)

Az EDUCLAB projekt első transznacionális találkozójára 2018. 
november 8–9-én került sor Portugáliában, Lousadában. A 
találkozón, amelyen minden partnerszervezet legalább egy 
képviselője jelen volt, a partnerek megismerését, a projekt és 
annak fő tevékenységeinek megvitatását tűzték ki célul.
Az olasz projektkoordinátor részletesen bemutatta a 27 
hónapig tartó projektet, majd a nyitott kérdések megvitatása és 
tisztázása után a partnerség a projekt első szellemi termékére 
összpontosított: az EDUCLAB Irányelvekre.
A következő találkozó 2019. június 13-14-ére van ütemezve, amit 
Nicosiában (CY) tartanak majd.

A második projekttalálkozó Nicosiában (CY)

Az EDUCLAB projekt második projekttalálkozójára 2019. június 
13-14-én került sor Nicosiában, Cipruson. Az találkozó fő célja 
az IO1 keretében kidolgozott EDUCLAB Irányelvek eredményeinek 
bemutatása, valamint az EDUCLAB Képzési kézikönyv és 
Eszköztár fejlesztésének tervezése. A projekt szakképzésére 

vonatkozó alapvető információk is elhangoztak illetve kitűzték a 
képzés dátumát 2020. február 17-21-re.

A projekt következő lépései
 
A partnerség jelenleg az IO2. EDUCLAB képzési kézikönyve és 
IO3. EDUCLAB eszközkészlet megírásán dolgozik. A szükséges 
egyeztetésekre és a feladatok elosztására a Cipruson tartott 
második projekttalálkozón került sor..

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.

These Intellectual Outputs will be connected with Multiplier 
Events, in order to reach the widest range of target groups and 
stakeholders possible.


