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Proiectului
Title: EDucation and DIgital Cultural LABoratory
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.
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.
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).
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.
În detaliu:
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.
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Grupul Țintă

Proiectul EDUCLAB își propune implicarea directă a grupului țintă al
cadrelor didactice din unitățile preșcolare în următoarele activități:
IO1. Ghidul EDUCLAB - pentru a elabora Ghidul, vor fi selectați
din fiecare țară parteneră (organizații partenere) 10 cadre
didactice din învățământul preșcolar/alți membri ai personalului
care lucrează cu copii de 3-5 ani. Ei vor participa la ateliere de
lucru organizate în fiecare țară parteneră. Focus-grupurile sunt
destinate să analizeze lacunele de competență ale educatorilor
din unitățile preșcolare, în vederea pregătirii acestora.
IO2. Manual de formare EDUCLAB - pentru formarea personalului
din unitățile preșcolare pentru implementarea atelierelor de lucru
în domeniul culturii. Testarea și pilotarea programului de formare
elaborat este prevăzută în toate țările partenere, cu 10 participanți
care au fost implicați în realizarea ghidului anterior.
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IO3. EDUCLAB Toolkit - set de instrumente pentru a oferi mijloace
practice profesorilor din unitățile preșcolare de a pune în practică
atelierele culturale în sala de clasă, cu descriere pas cu pas a
modului de desfășurare a activităților.
IO4. Platforma online și ateliere culturale EDUCLAB - pentru
punerea în practică prin implementarea a cel puțin 4 ateliere
culturale din fiecare țară parteneră (implicând un număr total de
625 de copii la nivelul UE) a celor învățate de către profesorii din
unitățile preșcolare în cadrul proiectului. În această fază vor fi
realizate tutoriale video care vor fi distribuite pe platforma online.
ACTIVITĂȚIDEÎNVĂȚARE,FORMARE,PREDARE-Formareaaredrept
scop dezvoltarea unei abordări unice europene din cadrul atelierelor
de lucru pentru copii cu vârsta de 3-5 ani și utilizarea rezultatelor
proiectului (IO2 și IO3). Activitatea va consta în formarea a câtor 2
participanți din fiecare țară parteneră timp de 5 zile în Florența, Italia.

Perioada proiectului

Noiembrie 2018 - ianuarie 2021

Finanțarea proiectelor

Erasmus+: KA2 Strategic Partnerships for school education

Coordonator

Co&So (Italia)
www.coeso.org

Partenerii proiectului
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
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întâlnire
Prima întâlnire transnațională la Lousada (PT)
Prima întâlnire transnațională a proiectului EDUCLAB a avut loc în
perioada 8 - 9 noiembrie 2018 în Lousada, Portugalia. Întâlnirea,
la care a participat cel puțin un reprezentant al fiecărei organizații
partenere, s-a axat pe cunoașterea reciprocă și pe prezentarea
generală a proiectului și a principalelor sale activități.
După o prezentare detaliată a proiectului, care durează 27 de luni,
care este coordonat de către partenerul italian și discutarea și
clarificarea întrebărilor deschise, parteneriatul s-a concentrat pe
primul produs intelectual a proiectului: „Ghidul EDUCLAB”.
Următoarea întâlnire este programată pentru 13-14 iunie 2019 la
Nicosia (CY).
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evenimentul transnațional de formare au fost, de asemenea,
oferite partenerilor și a fost stabilită data acestuia: va avea loc
între 17 și 21 februarie 2020.

Următorii pași ai proiectului


Parteneriatul lucrează în prezent la IO2. pregătirea manualului de
formare EDUCLAB și a unui set de instrumente IO3. EDUCLAB.
Deliberările necesare și distribuirea atribuțiilor au fost realizate în
cadrul celei de-a doua întâlnire a proiectului din Cipru.

Rezultatele Propuse
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
IO1. Ghidul EDUCLAB
A document for pre-school teachers on how to arrange
training
environment,
learning
processes,
address
age-specific needs and children motivation when implementing a
cultural workshop.
IO2. Manualul de formare EDUCLAB
pentru a furniza competențe profesorilor din unitățile preșcolare
pentru implementarea atelierelor culturale și pentru a le oferi
abilități în domeniul digital și abordări inclusive.
IO3. Setul de instrumente EDUCLAB
O descriere pas cu pas a modului de desfășurare a activităților în
atelierele culturale.

2nd project meeting
A doua întâlnire de proiect a proiectului EDUCLAB a avut loc în
perioada 13 - 14 iunie 2019 în Nicosia, Cipru. Scopul principal
al întâlnirii a fost de a prezenta rezultatele Ghidului EDUCLAB
elaborat în cadrul IO1, precum și de a planifica elaborarea
„Manualului” și „Toolkit-ului” EDUCLAB. Informații de bază privind
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IO4. Platforma online și atelierele culturale EDUCLAB. Tutoriale
video care vor fi dezvoltate și încărcate pe platforma online
EDUCLAB
pentru a completa Setul de instrumente EDUCLAB cu suport de
învățare vizuală. Pe parcursul implementării atelierelor culturale
la nivelul UE vor fi elaborate videoclipuri suplimentare.
Aceste produse intelectuale vor fi în conexiune cu evenimente de
multiplicare, pentru a ajunge la cât mai multe grupuri țintă și părți
interesate posibile.
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