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IO1: GHIDUL EDUCLAB 

 

Introducere 

Acest raport este primul rezultat intelectual (IO1) al proiectului finanțat prin Erasmus + 

EDUCLAB (Education and digital cultural laboratory). Obiectivul este de a oferi un cadru 

compact cu privire la modul în care ar trebui organizate și puse în aplicare ateliere culturale 

educaționale atunci când se ocupă de copiii cu vârste cuprinse între 3-5 ani din mediul 

cultural din diverse instituții de educație și îngrijire timpurie (ECEC). Ghidul oferă indicații 

practice și utile profesorilor din învățământul preșcolar cu privire la modul de organizare a 

atelierelor  culturale în clasă pentru a pregăti copiii să viziteze instituțiile culturale (muzee, 

biblioteci, teatre, site-uri culturale și arheologice) și să poată aprecia arta. Prin aceste 

ateliere culturale, profesorii trebuie să fie capabili să promoveze conștientizarea diversității 

culturale în clasă și să sprijine copiii în dezvoltarea abilităților interculturale. 

Raportul este împărțit în două părți. Prima parte oferă o analiză aprofundată a datelor 

colectate în cadrul diferitelor discuții de focus grupuri în toate cele cinci țări partenere 

(Cipru, Italia, Portugalia, România și Turcia): două focus grupuri cu minimum cinci profesori 

preșcolari fiecare, pentru fiecare țară parteneră, a dus la discuții cu 50 de profesori 

preșcolari la nivel european. Focus grupurile au vizat identificarea celor mai bune practici și 

abordări pedagogice în planificarea și implementarea atelierelor culturale din educația 

preșcolară, precum și lipsa de calificare a profesorilor preșcolari din sectorul digital și în 

domeniul educației incluzive. Analiza datelor culese din interviurile focus grupului a permis 

identificarea abordărilor pedagogice de mai sus, precum și a altor teme emergente, inclusiv 

relațiile dintre părinți școală, caracteristicile bunelor practici legate de atelierele culturale 

din educația preșcolară, precum și provocările cu care se confruntă educatorii din toată 

Europa în organizarea și implementarea de ateliere culturale. 

În a doua parte  a acestui raport, furnizăm Ghidul EDUCLAB, acesta rezultând dintr-o meta-

analiză a temelor noi din analiza datelor prezentate în prima parte a raportului. Ghidurile 



 

prezentate sunt organizate într-o manieră în care este susținută în primul rând de 

referințele la literatura contemporană. 

 

PARTEA A: ANALIZĂ / DISCUȚIE  

În acest capitol oferim o discuție detaliată a rezultatelor obținute din analiza datelor culese 

în prima parte a proiectului finanțat prin Erasmus + EDUCLAB. Datele au fost colectate din 

interviurile focus grupului organizate în toate cele cinci țări partenere cu un total de 50 de 

educatori care lucrează în Centre de Educație și Îngrijire Timpurie (ECEC). Discuția 

următoare este organizată în jurul conceptelor cheie și temelor noi, inclusiv conceptul de 

cultură și relația sa cu artele, importanța contextului în care sunt organizate și 

implementate ateliere și activități culturale, descriere detaliată și elemente cheie ale ceea 

ce este considerat „bune practici”, precum și provocările cu care se confruntă educatorii 

atunci când organizează și implementează ateliere culturale în legătură cu procesele 

logistice, tehnologia și incluzivitatea. 

 

CE ESTE CULTURA? 

Educatorii tind să se gândească despre cultură ca ceea care „implică normele, credințele, 

tradițiile și modurile noastre de a trăi. Înglobează, de asemenea, obiceiurile sociale, religia 

și limba ”(PT)1. În timp ce, diferitele focusgrupuri din diferite țări (RO, TU, CY) au legat strâns 

cultura cu muzica și tradițiile populare, altele (IT) au discutat despre cultura ca fiind ceva 

mult mai larg care include comportamente sociale, obiceiuri și respectul pentru natură. 

 

Educatorii au abordat, de asemenea, ideea de cultură ca forță care creează coerență și 

dialoguri, ceea ce „ne face o comunitate coerentă din punct de vedere al cunoștințelor și 

comportamentelor” (PT). Mai mulți educatori din țările partenere au menționat că 

diversitatea este foarte importantă, dar aceasta este, de asemenea, un element al 

atelierelor culturale (și a includerii atelierelor culturale în predare) care prezintă o mare 

                                                      
1  Abrevierile sunt utilizate pentru diferitele țări partenere după cum urmează: CY-Cipru, IT-Italia, PT-

Portugalia, RO-Romania, TU-Turcia. 



 

provocare în predare, deoarece profesorii trebuie să fie conștienți de caracteristicile unice 

ale fiecărui grup de studenți. / fiecare cultură, astfel încât să evite orice conflict sau 

„problemă”. 

Într-un focus grup (IT), educatorii au vorbit despre cultură ca ceva ce poate fi „transmis” 

copiilor mici. 

 

ARTĂ ȘI CULTURĂ LA ECEC  

Educatorii din țările consorțiului par, de asemenea, să creadă că, într-o mai bună înțelegere 

a culturii, nu ne putem imagina cultura fără ARTĂ. Manifestările artistice, cum ar fi muzica, 

dansul și vizualul (PT, TU, IT, CY), sunt parte integrantă a oricărei discuții despre cultură. 

Potrivit educatorilor din diferite focus grupuri, importanța artei constă în următoarele: 

• Arta pare a fi considerată un limbaj universal și ca un astfel de mijloc de comunicare între 

și de incluziune a diverselor grupuri de copii (culturale și cu dizabilități). 

• Educația prin artă permite exprimarea liberă, pe care educatorii o consideră extrem de 

semnificativă pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copiilor. 

• Prin artă, copiii pot dezvolta abilități de cetățenie și pot fi pregătiți să trăiască în societăți 

interculturale. 

 

CONTEXTE  

Cadrul educațional, finanțarea primită de la guvern, municipalitate sau comunitate, precum 

și implicarea părinților în școli sunt identificate ca factori importanți în influențarea 

implementării cu succes a atelierelor culturale din ECEC. Mai precis, următoarele sunt 

identificate ca instrumentale: 

- O formare continuă a cadrelor didactice (în IT, municipalitatea din Prato investește mult în 

educație și în abordări incluzive, oferind profesorilor ECEC actualizarea formării profesionale 

(10 ore anual din 20 care sunt obligatorii) 

- Instrumente inovatoare (precum graficul de dezvoltare al lui Kuno Beller sau abordarea lui 

Nicolodi de a recunoaște dezavantajele copiilor) 

- O temă centrală, sau teme unice mai mici, în jurul cărora se desfășoară toate activitățile pe 

tot parcursul anului 



 

- Activități în aer liber (în IT acest lucru se întâmplă chiar dacă vremea nu este bună). 

”BUNE” PRACTICI  

Educatorii au menționat diferite exemple de ateliere culturale cu copii mici, pe care le 

consideră eficiente, de succes și interesante. Cele mai multe dintre ele se bazează pe 

conceptele de învățare bazate pe proiecte, bazate pe anchete, bazate pe obiecte și includ: 

a. Activități în aer liber care sunt interesante și oferă oportunități pentru un alt tip de 

învățare, o mai bună înțelegere și asimilarea cunoștințelor. Astfel de activități permit, de 

asemenea, activități practice, cum ar fi colectarea (obiecte), observarea (natura), găsirea, 

chiar urcarea pe copaci. 

b. Vizite ale copiilor la diferite tipuri de muzee (adică muzeul de artă, muzeul etnografic, 

Muzeul naturii, muzee arheologice etc.) sau teatru, unde învață de la obiecte / artefacte și 

sunt capabile să-și împărtășească sentimentele și experiențele. Unii educatori au menționat 

că de multe ori „aceste experiențe nu sunt de lungă durată” (TU), dar pot face copiii să se 

simtă pozitivi. 

c. Vizite ale experților în clasă (TU, CY, IT) cu care copiii pot avea discuții pe teme specifice 

relevante pentru tema lor, vizite specifice site-ului sau alte subiecte legate de cultură 

(muzică sau folk) (adesea oameni din comunitate, lucrători cu abilități specializate sau 

profesii pe moarte, bătrâni etc.). În timpul acestor vizite, unii educatori au menționat că 

elevii și profesorii ar trebui să participe direct la activitățile conduse de experții externi care 

vizitează școala. 

d. Activități creative (de exemplu, desen, joc de rol etc.), timp în care elevii pot reflecta și 

vorbi despre experiențele lor. Activitățile suplimentare pot implica crearea propriilor opere 

de artă (2D și 3D) inspirate din vizită / atelier, având expoziții și / sau spectacole (teatru, 

dans), care pot servi, de asemenea, ca forme de evaluare pentru educatori în finalul fiecărui 

proiect. În mod similar, elevii pot lucra ca parte a unei echipe (împreună) pentru a produce 

lucrări la scară largă (de exemplu, un mural în grădina școlii). 

 

Mai mult, educatorii au menționat că cele mai bune exemple de ateliere culturale sunt cele 

care oferă studenților oportunități pentru învățare activă (de exemplu, folosind flori din 

muzeul pe care l-au vizitat pentru a-și crea propriul parfum, plantând floarea-soarelui și 



 

urmărindu-i să crească în timp ce desenează floarea-soarelui inspirată de Van Gogh etc.) și 

pentru construirea propriilor cunoștințe, precum și activitățile care permit jocuri de rol (de 

exemplu, copii ca arheologi, copii ca romani în reproducerea jocurilor din orașul antic etc.). 

În general, ideea de a învăța prin joc a fost identificată ca fiind esențială în procesul de 

învățare a copiilor mici (de exemplu, folosirea jocurilor de masă, jocul de rol etc.). 

 

În plus, activitățile multisenzoriale și care stimulează diferite simțuri, cum ar fi atingerea și 

mirosul (de exemplu, observarea diferitelor tipuri de lână, mirosul și atingerea diferitelor 

materiale, etc.), sunt importante pentru copiii mici, precum și activitățile care oferă 

oportunități pentru utilizarea diferitelor materiale, tehnici și tehnologii (de exemplu, 

fotografie). Mai mult, au fost raportate activități care provin din diferite discipline (arte 

vizuale, muzică, mișcare, teatru, film etc.) printre cele pe care educatorii le-au găsit cel mai 

de succes în ECEC. 

 

În cele din urmă, activitățile care necesită simularea situațiilor din viața reală (de exemplu, 

plantarea grâului un an și recoltarea acesteia în anul următor) și experimentarea au fost la 

fel de importante în ceea ce educatorii au definit drept bune practici. În astfel de cazuri, 

copiii mici sunt chemați să simuleze și să ducă realizează un experiment, care le cere să-și 

definească întrebările, să-și stabilească ipoteza, să le testeze și să ajungă la concluzii, chiar 

să le înregistreze (de exemplu, experimentează modul în care reacționează lâna la apă în 

timpul unei vizite la un muzeu). 

 

Adițional, educatorii din diferite focus grupuri au menționat semnificația dreptului de 

proprietate. Cu alte cuvinte, conținutul atelierelor trebuie dezvoltat în jurul temelor, 

problemelor, obiectelor, care sunt aproape de experiențele, cunoștințele și viața de zi cu zi a 

elevilor, iar educatorii consideră că este important să învețe despre tradițiile locale și despre 

propria cultură înainte de a-i învăța pe elevii despre alte culturi (RO, TU). În aceeași linie, 

mulți educatori din diferite țări au ridicat problema colaborării între diverși actori (de 

exemplu, colaborări între școli diferite, școli și comunitate, școli și părinți, școli și experți, 



 

școli și instituții culturale), la fel de puternic important în dezvoltarea și implementarea 

atelierelor culturale. 

 

În sfârșit, educatorii au discutat și despre ideea de documentare și reflexivitate după 

atelierul cultural: notarea activităților desfășurate, modul în care acestea au fost planificate 

și implementate, și atașați fotografii ale atelierului și feedback, precum și comentarii primite 

de copii. Acestea pot fi apoi împărtășite cu părinții, cu restul școlii, cu alte educatoare și cu 

copiii înșiși. Mai precis, educatorii dintr-unul dintre focus grupurile (IT) au subliniat: 

„importanța unei discuții pentru a reflecta asupra experienței și apoi a dezvoltării de 

activități grafice / de mișcare, unde copiii să poată elabora din nou ceea ce au 

experimentat”. 

 

Diferite condiții preliminare pentru implementarea cu succes a atelierelor culturale au fost 

identificate în diferite grupuri de focalizare din cele cinci țări. Acestea sunt: 

- Planificarea în avans (planificarea anuală a curriculumului, tema centrală în jurul căreia 

sunt organizate ateliere, activități etc., integrarea atelierului într-o săptămână tematică, 

asigurarea autorizațiilor și acordurilor cu alți colegi și părinți) 

- Pregătirea elevului înaintea vizitei / atelierului prin care descrie clar activitatea în detalii și 

învățându-i despre cum să se comporte în timpul unei vizite la o instituție culturală (de 

exemplu, în autobuz, în muzeu etc.), ajută-i să dezvolte abilitățile necesare, cum ar fi ca 

observație, împărtășirea sentimentelor și gândurilor, precum și indicii pentru curiozitate și 

motivație. Este important ca, în toate cazurile, copiii mici să se simtă în siguranță și acest 

lucru poate fi obținut prin explicarea în avans a tuturor detaliilor (de exemplu, cu imagini). 

- Execuția bine organizată a atelierului cu un număr mic pentru fiecare grup să fie ideală 

(luând în considerare numărul de studenți, vârstele, diversitatea, nevoile, experiențele 

anterioare, interesele) 

- Flexibilitatea educatorilor de a adapta materialul la nevoile, vârsta, ritmul, experiențele 

anterioare și răspunsurile elevilor lor 

- Implicarea și sprijinul pozitiv al părinților (responsabilitatea părinților) (PT, CY) 



 

- Excursiile pe teren și vizitele trebuie să fie în apropiere (locații din apropiere, deoarece 

copiii mici ar putea avea nevoie să utilizeze WC-ul în timpul călătoriei) și să nu depășească 

cele două ore 

- Personal didactic, personal de sprijin 

- Sprijin financiar pentru vizite culturale. 

 

DIFICULTĂȚI 

Educatorii intervievați în diferitele grupuri focus au identificat o serie de dificultăți în 

implementarea atelierelor de cultură din educația timpurie. Acestea sunt următoarele: 

 

Înainte de vizită / implementare: 

a. Procesele birocratice și administrative care împiedică vizitele în afara școlii, lipsa unui 

transport public adecvat, precum și lipsa de sprijin financiar (din partea ministerelor) pentru 

organizarea mai multor vizite la instituții culturale, teatru, etc. Alte probleme relevante 

pentru logistică, menționate de educatori în cadrul grupurilor de focus, include: lipsa 

personalului de sprijin pentru excursii pe teren, limitări de timp atât pentru vizite, cât și 

pentru educatori să se pregătească corespunzător înainte de vizită, clase aglomerate, lipsa 

unor facilități adecvate pentru copiii mici / copii mici în locurile de vizite planificate 

(schimbarea scutecului) tabele) sau lipsa accesibilității pentru copiii cu dizabilități. 

b. Lipsa de timp adecvat și abilități ale educatorilor pentru pregătirea atelierelor și a 

materialelor relevante pentru vizită (CY, TU). Într-un grup, educatorii au menționat că au o 

companie / agenție care a organizat vizita și materialul care va fi utilizat în timpul vizitei 

(TU). 

c. Mediile financiare dificile ale familiilor, ceea ce duce la acces limitat la cultură. Lipsa 

experiențelor relevante ale elevilor în instituțiile culturale din familiile lor (PT, RO, TU) 

creează un decalaj între școală și casă. 

d. Mentalitatea părinților. Uneori, părinții sunt supra-protectivi cu copii lor și nu susțin 

activități prea deschise și experimentale, ezită în privința vizitelor culturale sau refuză să-și 

lase copiii să participe din motive legate de religie sau nu le înțeleg semnificația. (PT, TU) sau 



 

se simt excluse din comunitatea mai largă (grup minoritar) care duce la demarcație (de 

exemplu, romi, RO) și dificultăți în organizarea de ateliere culturale care le implică. 

 

În timpul vizitei / implementării: 

a. Educatorii par să găsească o abordare dificilă pentru diferite culturi (medii culturale 

diferite) prin învățarea lor, în special atunci când trebuie să se ocupe de acele aspecte ale 

culturii care se adresează religiei și seturilor de credințe. Potrivit acestora, unele comunități 

„sunt conservatoare, iar profesorii trebuie să fie foarte atenți la ceea ce spun în clasă pentru 

a nu crea niciun conflict sau problemă” (TU). Educatorii trebuie să fie capabili să își adapteze 

activitățile pentru a include diferite aspecte și a aborda diversitatea (PT). De asemenea, 

există momente în care mediile culturale provoacă mai multe probleme, fie în ceea ce 

privește comportamentele [adică. în unele culturi, băieții au voie să facă orice își doresc (IT)] 

- sau în ceea ce privește gradul și forma de participare la atelierele culturale [de exemplu, 

când copiii provin din comunități „închise” și nu sunt obișnuiți să își exprime sentimentele și 

gânduri (RO)]. 

b. Copiii de vârstă fragedă (3-5) au o perioadă scurtă de atenție, pot pierde interesul foarte 

repede, uită, în timp ce s-ar putea dovedi dificil să implice întreaga clasă activ în toate 

atelierele (de exemplu, copiii de 5 ani ar putea fi mai interesați decât )- copiilor în vârsta de 

3 ani. De asemenea, activitățile ar putea să nu corespundă vârstei elevilor sau să dureze 

mult mai mult pentru a executa, ceea ce interferează cu planificarea și implementarea cu 

succes a atelierelor. 

c. Schimbarea structurilor familiale, ceea ce impune educatorilor să fie mai deschiși și mai 

flexibili în adaptarea la noile condiții sociale (PT). 

d. Dispozitivele digitale sunt deseori depășite sau lipsite, iar educatorii nu au abilitățile 

necesare pentru utilizarea noilor tehnologii în clasă în mod creativ. 

e. Rezistența educatorilor la noile metodologii, noile tehnologii și idei noi (cum ar fi 

predarea în aer liber - chiar și atunci când vremea nu este bună) și adesea lipsa de 

flexibilitate pentru a adopta noi abordări educaționale, mai ales atunci când au lucrat în 

același mod pentru mult timp (IT). 



 

f. Lipsa de expertiză, abilități și experiență a educatorilor cu copii mai dificil de gestionat 

(probleme comportamentale) sau cu copii cu dizabilități. 

 

INCLUZIUNEA 

Așa cum a fost menționat mai sus, educatorii se confruntă adesea cu provocări cu copiii cu 

dizabilități și cu copii din diverse culturi. 

A. În cazul studenților din medii culturale diverse, pot apărea provocări din cauza barierelor 

lingvistice și a diferențelor culturale. Uneori, copiii din diferite culturi sau zone geografice 

sau copiii imigranților ar putea să nu vorbească aceeași limbă ca restul clasei. În alte cazuri, 

copiii ar putea veni din familii care sunt mai mult sau mai puțin conservatoare decât școala, 

nu cooperează cu școala, refuză să-și lase copiii să participe la activitățile planificate din 

cauza credințelor religioase sau nu înțeleg pe deplin semnificația acestor activități. Există, de 

asemenea, acele cazuri de copii ai familiilor de imigranți care sunt mai integrați în 

comunitatea mai largă, în care părinții se bucură să participe la activitățile școlare (PT). În 

toate cazurile, educatorii au subliniat importanța includerii tuturor copiilor în toate 

activitățile, iar unii au sugerat că prin includerea celorlalți copii învață să se accepte reciproc 

fără prejudecăți, urmând exemplul educatorilor. 

 

B.  În ceea ce privește copiii cu dizabilități, educatorii au menționat cât de dificil poate fi 

atunci când educatorii nu au experiență, cunoștințe și expertiză și nu sunt în măsură să 

răspundă corect la nevoile acestor copii sau să recunoască pe deplin care sunt problemele / 

nevoile pentru copiii, individuali. Educatorii au menționat că aceste provocări pot fi sporite 

în timpul vizitelor planificate, în special cu copiii care ar putea găsi un nou mediu nesigur și 

provocator. În aceste cazuri, educatorii au subliniat că este mai ușor pentru ei ca părinții să-

și însoțească copiii (RO, PT), astfel încât atenția educatorilor să fie uniform distribuită 

tuturor copiilor. Educatorii au fost de acord că toți elevii trebuie să fie incluși în toate 

activitățile, însă este necesară instruirea profesorilor cu privire la dizabilități, în special 

despre modul în care să-i recunoască, cum să facă față copiilor individuali, precum și ce 

tipuri de abordări sunt cele mai potrivite în fiecare caz, atât în clasă cât și în timpul unei 

vizite / atelier cultural. Educatorii recunosc lipsa competențelor necesare și necesitatea unei 



 

formări ulterioare și a unui sprijin profesional (de exemplu, sprijinirea personalului, 

psihologilor, supraveghetorilor) pentru a putea răspunde în mod adecvat nevoilor copiilor 

cu dizabilități și pentru a le integra cu succes. În cazul Italiei, educatorii au menționat că 

municipalitatea din Prato oferă educatorilor diagrame și instrumente (BRIEF-Behavior Rating 

Inventory of Executive Function pe abordarea lui Nicolodi) pentru a recunoaște dizabilitățile. 

 

TEHNOLOGIA  

Problema tehnologiei nu a fost abordată în mod corespunzător în cadrul diferitelor focus 

grupuri, dar unii educatori au menționat utilizarea unor tehnologii în atelierele lor, cum ar fi: 

A. Aparat foto pentru workshop de fotografie 

B. Proiector  

C. Video-proiector. 

În cele mai multe cazuri, educatorii au raportat lipsa competențelor relevante în ceea ce 

privește utilizarea tehnologiilor digitale, lipsa acoperirii financiare și a dispozitivelor digitale 

depășite (RO). Unii au indicat necesitatea includerii în continuare a tehnologiilor în predarea 

lor, chiar și a platformelor de învățare online și au recunoscut posibilitatea vizitelor virtuale 

la muzee cu utilizarea tehnologiilor VR. 

 

IMPACTUL/ BENEFICIILE 

Educatorii din diferite grupuri de focus au menționat diferite domenii în care consideră că 

atelierele culturale pot avea un impact pozitiv asupra copiilor mici: 

- Dialogul intercultural și relațiile interpersonale: Unul dintre avantajele includerii 

atelierelor culturale este potențialul „promovării respectului și dialogului intercultural prin 

arte” (PT) și a unei modalități bune de a depăși barierele culturale și lingvistice (IT). Aceste 

activități, relațiile interpersonale sunt, de asemenea, susținute, mai ales că copiii sunt rugați 

să lucreze în grupuri, să își împărtășească gândurile cu semenii lor și să lucreze împreună 

pentru a produce ceva până la urmă. Mai mult decât atât, arta este privită de educatori ca 

un limbaj universal și ca un astfel de mijloc de comunicare între studenții care nu vorbesc 

aceeași limbă (IT, PT). 



 

- Încrederea în sine: copiii participă la activități fără părinții lor și în grupuri, ceea ce este 

considerat important pentru a fi dezvoltat ca individ. De asemenea, aceste activități le oferă 

copiilor posibilitatea de a-și împărtăși gândurile în fața altora, în timp ce de multe ori îi 

obligă să iasă din zona lor de confort (RO) - în special acei copii care provin din comunități 

închise - și astfel să învețe lucruri noi în moduri noi. 

- Învățare continuă: Înțelegerea propriei realități și a lumii care îi înconjoară, proprietatea 

materialului (și a culturii) și transferul cunoștințelor în alte domenii, chiar și acasă. „În afară 

de a ne încuraja abilitățile, le oferim și copiilor capacitatea de a gândi critic și creativ. Scopul 

nostru este să dezvoltăm abilități foarte importante în dezvoltarea copilăriei și este foarte 

satisfăcător atunci când învățăm, în același timp, ”(PT). Copiii sunt motivați să învețe, pentru 

că învață într-un mod distractiv. 

- Experiențe îmbogățite: sentimentele pozitive pot fi sporite, deoarece copiii devin studenți 

activi, ei contribuie la activități - chiar și planificarea și organizarea lor - și li se oferă 

posibilitatea de a-și împărtăși gândurile, sentimentele, emoțiile cu ceilalți. 

- Perspective noi: Oportunitatea de a vizualiza lucrurile - chiar și lucruri cu care sunt familiari 

într-o lumină nouă și de a obține perspective diferite. 

- Dezvoltarea abilităților cognitive, sociale și emoționale: copiii devin excitați și adoră să 

participe la lucrurile din afara clasei, în timp ce cunoștințele practice pe care le obțin, pot fi 

păstrate mai mult și îi fac să își dorească să învețe mai mult (PT, RO) . Atelierele culturale 

promovează, de asemenea, dezvoltarea personalității și abilităților sociale ale copiilor (RO). 

 

PERSPECTIVA EDUCATORILOR 

Educatorii din diferitele focus grupuri au avut diferite opinii. Majoritatea educatorilor din 

diferite focus grupuri au arătat un mare entuziasm și au fost de acord că s-au distrat și 

mulțumiți după implementarea cu succes a atelierelor culturale. Mulți educatori au 

menționat, de asemenea, că au învățat multe, au dobândit noi abilități și au urmărit ca elevii 

lor să fie împuterniciți și critici în acest proces, toate acestea le-au dat o mare satisfacție 

(PT). Cu toate acestea, educatorii au ridicat de asemenea mai multe probleme care îi fac să 

se simtă inconfortabili (a se vedea „Provocări” de mai sus). După cum am indicat mai sus, 

există încă multe provocări de rezolvat atât în ceea ce privește logistica, administrarea, 



 

metodologiile de predare, relația lor cu părinții, incluzivitatea și tehnologia. Mai mult, 

educatorii din diferite grupuri focus au pus problema lipsei de experiență, abilități și 

competențe în dezvoltarea și implementarea atelierelor culturale (IT, CY). 

 

În general, se pare că școlile tradiționale și metodologiile de predare trebuie să fie 

îmbunătățite, să fie flexibile și să permită procese de învățare active, dinamice și de 

cooperare (PT). După cum menționează în mod similar unul dintre grupurile de focalizare, 

datorită unui program flexibil și a unui program flexibil, profesorilor li se permite să-și 

dezvolte propriul material, să includă excursii pe teren, să învețe în afara clasei și să 

implementeze o varietate de activități culturale (RO). Mai important, și după cum sugerează 

analiza datelor, ar fi benefic pentru educatori să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile 

cu privire la noile metodologii de predare, dizabilitate, diversitate, abordări ale învățării, 

tehnologii și instrumente inovatoare care vor fi utilizate în atelierele culturale, ca participă la 

cursuri de instruire (IT, PT). 

 

 

 

 



 

PART B: GHIDUL  

În a doua parte a raportului furnizăm linii directoare, deoarece acestea rezultă dintr-o meta-

analiză a temelor care apar din analiza datelor prezentate în prima parte a raportului. 

Ghidurile prezentate sunt organizate într-o manieră care este susținută în primul rând de 

referințe la literatura contemporană și își propun să fie un ghid util pentru elaborarea 

manualului pentru educatori (IO2). Vă propunem ca Manualul să fie elaborat în jurul a două 

axe principale: a) abordarea pedagogică, care va include o descriere teoretică generală a 

modului în care procesele de învățare trebuie organizate în atelierele culturale, astfel încât 

copiii să își dezvolte abilitățile creative, să aprecieze cultura și artele și să înțeleagă și să-i 

accepte pe ceilalți și b) abordarea metodologică care va include ghiduri practice și resurse 

utile pentru educatorii din ECEC, dezvoltată în jurul „temelor” specifice, așa cum sunt 

sugerate în secțiunile următoare. 

 

A. APROPIEREA PEDAGOGICĂ 

Acest capitol ar trebui să formeze cadrul teoretic în cadrul căruia informațiile practice și 

ghidurile vor fi dezvoltate și propuse educatorilor. Aceasta ar trebui să includă o definire 

clară a ceea ce înțelegem prin activitățile de învățare culturală și modul în care acestea ar 

trebui să evolueze pe baza literaturii actuale. 

 

Definirea activităților de învățare culturală 

Definirea culturii este o sarcină complexă și așa cum a reieșit din analiza din prima parte a 

acestui raport, educatorii au într-adevăr răspunsuri variate și înțelegeri ale termenului. Cu 

toate acestea, ceea ce educatorii ajung cu toții de acord este faptul că cultura - și activitățile 

culturale - ar trebui să fie o parte integrantă a învățării în educația timpurie a copilului și 

îngrijirea acesteia promovează înțelegerea condiției noastre sociale, comportamentelor 

sociale, tradițiilor, obiceiurilor și sistemelor noastre de credințe și permite astfel formarea 

unei identități colective, multiple. În cadrul acestei definiții largi și destul de largi a culturii, 

ceea ce este și mai important este apariția unor concepte și idei cheie care ne permit să 

dezvoltăm și să organizăm activități și ateliere culturale într-o manieră care să asigure 



 

implementarea și îndeplinirea cu succes a obiectivului principal și a obiectivelor acestei 

proiect finanțat: să ofere educatorilor ECEC instrumente și sugestii concrete pentru 

organizarea de ateliere culturale în clasă, promovarea conștientizării cu privire la 

diversitatea culturală și sprijinirea copiilor în aprecierea artei și a altora. 

 

Definirea învățării active 

Pentru a înțelege mai bine modul în care activitățile culturale pot fi organizate și 

implementate cel mai eficient în educația și îngrijirea copilului timpuriu, trebuie să le luăm 

în considerare în raport cu cele mai esențiale teorii legate de învățare în copilărie. Acestea 

propun o abordare pedagogică care accentuează învățarea activă (abordare constructivistă). 

Secțiunea următoare rezumă caracteristicile de bază ale învățării active bazate pe literatura 

contemporană și care reflectă în multe feluri acele „bune” practici pe care educatorii le-au 

identificat și le-au evidențiat în timpul atenției lor interviuri de grup - și care sunt discutate 

în prima parte a acestui raport. Cu alte cuvinte, această secțiune teoretizează practicile 

educatorilor și afișează contextul în care ar trebui să lucrăm la pregătirea manualului de 

formare EDUCLAB. 

 

Învățarea activă este: 

a. Comunicativ 

Activitățile culturale ar trebui să ofere oportunități naturale de partajare și negociere de 

idei, experiențe și, astfel, construirea de cunoștințe. „De la naștere, toate comunicările au 

loc într-un context socio-cultural, iar limbajul este puternic influențat de înțelegerile 

culturale și etnice” (Moyles, 2012). Trecerea, de la înțelegerea limbajului ca mod de a gândi 

și de a exprima cu cuvinte, la recunoașterea existenței multor limbi indică multiplele moduri 

prin care copiii pot gândi, exprima și comunica ideile, experiențele, gândurile, sentimentele 

și cunoștințele lor. Această schimbare constituie un consens între multe abordări 

pedagogice, teorii ale învățării și mișcărilor care câștigă rapid teren în întreaga lume. 

Abordarea Reggio Emilia (Edwardset al, 2011), Papert’s Coststructionism (Papert, & Harel, 

2001) și maker-movement (Martinez, & Stager, 2013) aparțin acestui corp de literatură și 

cercetare. 



 

 

Pe lângă discuții și dialog - una dintre principalele caracteristici strategice ale abordării 

proiectului (Katz & Chard, 2000) - joc (Moyles, 2012), arte (Epstein, & Trimis, 2002; Edwards, 

et al, 2011; Althouse et al. , 2003), gesturile și reprezentările grafice (Edwards, et al, 2011), 

TIC, programare și construcție (Resnick & Robinson, 2017), sunt activități în care 

comunicarea este încorporată și, astfel, oferă copiilor oportunități naturale de a comunica 

ca parte importantă a procesul de învățare. 

 

b. Experimentativ (conexiuni multisenzoriale, în viață reală) 

Activitățile culturale necesită interacțiune, experimentare într-un mod exuberant, pluralist 

cu mediul (interior, în aer liber, școală, comunitate, lumea reală), idei, materiale și alte 

persoane. Învățarea presupune experimentare jucăușă - încercarea de lucruri noi, tinkering 

cu materiale, testarea limitelor, asumarea riscurilor, iterarea din nou și din nou (Resnick, 

2014). Revoluția tehnologică și creativă expune copiii la noi instrumente sau instrumente 

vechi care pot fi văzute într-un mod nou, materiale și abilități. Acest lucru se instalează cu 

înclinațiile naturale ale copiilor (de exemplu, curiozitatea) și puterea de a învăța prin a face. 

Experiențele de învățare formative vin prin experiență directă cu materiale, fenomene și 

situații din viața reală. De la tehnologii specializate până la materiale reciclate, copiii au 

acces la tot felul de instrumente pentru a explora. 

Această abordare necesită o abordare interdisciplinară. În timp ce școala, în mod tradițional, 

separă cunoștințele în materie (de exemplu, arta de știință), astfel de diviziuni sunt 

artificiale. În lumea reală arhitecții sunt artiști, meșterii se ocupă de estetică, tradiție și 

precizie matematică ș.a. 

 

c. Plin de înțeles 

Activitățile culturale ar trebui să le permită copiilor să înțeleagă lumea (lor) și ar trebui să se 

bazeze pe proprietate, libertate și spontaneitate. Ideea fundamentală a copiilor de a fi 

arhitecții învățării lor necesită o practică de documentare (Dahlberg, 2011; Forman & Fyfe, 

2011, Edelson și Fyfe, 2011; Helm, 2007) și o pedagogie a ascultării (Rinaldi, 2011). 



 

Documentarea sistematică, de înaltă calitate și detaliată necesită o pedagogie a „ascultării” 

și are multe funcții, dintre care unele sunt enumerate mai jos: 

 

Documentația 

• poate fi folosit pentru a face părinții conștienți de experiențele și abilitățile copiilor lor și 

de a favoriza implicarea părinților 

• împuternicește imaginea copilului pentru ochii adulților 

• împuternicește imaginea copilului pentru ochii copilului și, astfel, încurajează încrederea și 

stima de sine, deoarece este o practică și strategie pentru a transmite copiilor mesajul că 

eforturile, gândurile și ideile lor sunt apreciate 

• permite profesorilor să înțeleagă mai bine copiii și natura învățării 

• favorizează reflecția profesorilor și astfel învățarea profesională și creșterea adulților 

• integrează reflecția ca un aspect important al procesului de învățare pentru copii 

• facilitează comunicarea și schimbul de idei între profesori, părinți, comunitate și copii 

• permite profesorilor să identifice și să se bazeze pe ideile, experiențele, întrebările,  

gândurile copiilor. 

 

d. O provocare distractivă 

Adesea, o caracteristică principală pentru evaluarea calității unei activități de învățare este 

dacă copiii s-au distrat și s-au bucurat de proces. În acest moment, am dori să împărtășim 

criticile lui Resnick (2004) față de ceea ce el numește abordarea ”edutainment” și distincția 

dintre divertisment ca stratul de zahăr necesar pentru a camufla aroma amăruie și 

neplăcută a educației și ”distracția de dur”! Învățare greaașa cum este exprimat de Seymour 

Papert (1988). Astfel, activitățile culturale ar trebui să fie provocatoare, aventuroase și 

riscante și să le permită copiilor să exploreze concepte, idei și experiențe necunoscute, idei 

și experiențe într-un mediu „sigur” și securizat. Procesele creative, rezolvarea autentică a 

problemelor, învățarea bazată pe anchete și angajarea gândirii critice ar trebui să fie 

ingredientele principale pentru asigurarea unui mediu provocator, ceea ce va duce la 

învățare. 



 

În rezumat, caracteristicile anterioare indică faptul că 

învățarea activă necesită Implicarea celor trei H-uri: 

HANDS (MÂINI) 

HEAD (CAP) 

HEART (INIMĂ) 

 

B. APROPIEREA METODOLOGICALĂ  

Înțelegerea mediului de învățare este esențială în dezvoltarea, organizarea și 

implementarea unor ateliere culturale care promovează învățarea activă în educația și 

îngrijirea copilului preșcolar. Educatorii trebuie să țină cont întotdeauna de caracteristicile 

specifice ale grupului lor pentru a putea aborda mai bine nevoile acestuia. Vârsta fragedă, 

copiii din medii culturale, etice și religioase diverse, abilități diverse și cunoștințe și 

cunoștințe anterioare diferențiate, sunt toți factori care poate prezenta provocări mari 

educatorilor, așa cum s-a indicat deja în discuția din prima parte a acestui raport. Având în 

vedere aceste provocări, educatorii trebuie să primească constant instruire și sprijin adecvat 

(unul dintre obiectivele EDUCLAB), în timp ce activitățile culturale trebuie să fie adecvate 

vârstei, utilizează metodologii diferite și oferă oportunități tuturor copiilor în procesul de 

învățare. În următoarea secțiune oferim o imagine de ansamblu asupra elementelor care 

trebuie luate în considerare pentru elaborarea manualului EDUCLAB (resursa principală / 

IO2) pentru educatorii din mediile ECEC. 

 

Sugestii pentru elaborarea IO2 – Manualul de formare EDUCLAB 

Pe baza acestui raport și a analizei și discuțiilor de mai sus, propunem că Manualul de 

formare EDUCLAB este organizat în jurul temelor, mai degrabă decât al disciplinelor. Fiecare 

temă va fi abordată apoi într-o manieră interdisciplinară, incluzând elemente care susțin 

învățarea reușită și creativă, promovarea înțelegerii culturii și acceptarea celorlalți. Aceste 

elemente includ, dar nu se limitează la următoarele: 

- vizite la diferite site-uri (diferite tipuri de muzee, biblioteci, situri arheologice, monumente, 

case, cartierul lor etc.) 

- utilizări ale tehnologiilor 



 

- implicarea comunității (părinți, experți etc.) 

- învățare activă (descrisă în secțiunea anterioară), care se ocupă cu activități practice, 

multisenzoriale, experimentare, crearea unui mediu sigur și distractiv, procese bazate pe 

proiecte și include arte. 

 

Temele / capitolele posibile pentru manualul de formare EDUCLAB inspirate de discuțiile de 

focus grupurilor pot include, dar nu sunt limitate la următoarele: 

- Spații alternative 

- Mediu și durabilitate 

- Arheologie 

- Tradiție și meșteșug 

- Narațiuni și istorii orale 

- Știință și artă 

 

Aceste capitole ar trebui analizate prin furnizarea de obiective de învățare definite în mod 

clar și activități sugerate, precum și lecturi și resurse sugerate pentru a ajuta educatorii să 

fie flexibili pentru a dezvolta în continuare aceste teme în funcție de caracteristicile specifice 

și unice ale copiilor pe care trebuie să le învețe și abilități și competențe proprii. Pentru 

dezvoltarea fiecărei teme / capitole, următoarele idei cheie sunt esențiale pentru furnizarea 

unui manual coerent, atotcuprinzător, orientat pentru copii pentru educatorii din educația și 

îngrijirea copilului preșcolar: 

• Imaginea copilului 

• Învățare bazată pe proiecte 

• Instrumente și tehnologii 

• Munca de teren (analiză detaliată a organizației înainte, în timpul și după vizitele culturale) 

• Documentare și reflecție 

• Interdisciplinaritatea 

• Joc creativ și arte 
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