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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 PROJEKT JELENLEGI HELYZETE

1. Intellektuális termék (IO1): Az Educlab irányelvek
Az EDUCLAB irányelvek a projekt első befejezetett intellektuális 
terméke. Kompakt keretet biztosít az oktatói kulturális 
műhelyek megszervezéséről és végrehajtásáról az ECEC-ben. A 
fókuszcsoportos beszélgetések során az öt partnerországban 
(Ciprus, Olaszország, Portugália, Románia és Törökország) 50 
óvodapedagógussal összegyűjtött adatok egy mélyreható elemzést 
eredményezett: érintve az oktatók művészettel és kultúrával 
kapcsolatos hiedelmeit, az oktatók munkakörülményeit, jellemzőit, 
a bevált gyakorlatok áttekintését, amelyek a projekt-, kérdés- és 
tárgyalapú tanulás körül alakulnak ki, valamint a technológiával 
és az inkluzív oktatással kapcsolatos kihívások és készségek 
hiányosságait. További felmerülő témák közé tartozik az iskola-
szülők kapcsolata és az óvodapedagógusok elképzelései, hogy a 
kulturális műhelyek hogyan lehetnek pozitív hatással a kisgyermekek 
önbizalmára, az egész életen át tartó tanulásra, a tapasztalatokra és 
a kognitív, társadalmi és érzelmi képességekre. Az IO1 módszertani 
megközelítést biztosít a kulturális műhelymunkáknak az ECEC-ben 
történő megvalósításához, valamint az EDUCLAB irányelveit az IO2-
hez. Ezek a kulturális tanulási tevékenységek és az aktív tanulás 
meghatározására vonatkoznak (konstruktivista megközelítés), 
különös tekintettel a kommunikációra, a kísérletezésre, a 
dokumentációra és a multiszenzoros tapasztalatokra, amelyek 
izgalmasak és szórakoztatóak.

2. IO2 Intellektuális termék (IO2): Az EDUCLAB képzési kézikönyve
Az oktatási kézikönyv, amely új megközelítéseket kínál az ECEC 
óvodapedagógusok számára, különös tekintettel a kulturális (és 
a természeti örökség) fogalmának átadására. Ennek a képzési 
kézikönyvnek az a célja, hogy kompetenciákat biztosítson 
az ECEC óvodapedagógusok számára kulturális műhelyek 
megvalósításához, valamint készségek biztosításához a digitális 
térben és az inkluzív megközelítésekben, miközben a STEAM-
megközelítés tudatosítása a gyermekek számára prioritássá válik 
az iskola előtti oktatási időszakban. Az óvodapedagógusokat 
arra buzdítják, hogy megismerkedjenek új technológiákkal, és 
használják azokat az óvodákban annak érdekében, hogy lépést 
tudjanak tantani az oktatás újdonságaival.
A képzési kézikönyv 5 modulból áll, az alábbiak szerint:
1. Mondák és szájhagyományok 
2. Régészet
3. Hagyományok és mesterségek
4. Természet
5. Művészetek és tudományok

Minden modul 2 vagy 4  fejezetből áll, amelyek betekintést 
nyújtanak az óvodapedagógusoknak a modul témájába, miközben 
bevonják a tevékenységekben való részvételbr, amelyeken keresztül 

előreláthatólag további képességeket fejleszthetnek ki szakmai 
karrierjükhöz. A képzés célja az ECEC óvodapedagógusok bevonása 
a szélesebb perspektívába, amely elsajátítása után könnyen 
személyre szabható és innovatívan alkalmazható, amelyek szakmai 
elégedettségüket segíti elő.

3. Intellektuális termék (IO3): Az EDUCLAB Eszköztár
Az eszköztár a Co&So által lett kifejlesztve, egy nagyon praktikus 
eszköz, amely 3-5 éves gyerekekkel foglalkozó óvodapedagógusok 
kulturális műhelymunkáik számára lett kitalálva: lépésről lépésre írja 
le a tevékenységeket, tippeket és forrásokat ad a műhelyekmunkák 
során, figyelembe véve az interdiszciplináris STEAM megközelítést. 
Az eszközkészlet a következő fejezeteket tartalmazza:
1.  Aktív állampolgárság és környezet - hogy a gyermekek 

gondolkodjanak a biodiverzitás fontosságáról
2.  Történelem és régészet - kapcsolat létrehozása a gyermekek és a 

lakhelyük identitása között
3.  Hagyományok és mesterségek - a helyi kézműves anyag 

aspektusainak megismerése papier-mâché maszkok készítésével, 
mint az európai színházi és népi történelem identitási vonása

4.  Mondák és szájhagyományok - a különféle nemzetek és a kultúrák 
közötti kapcsolat felértékeléséért, és a gyermekek tudatosabbá 
tétele a helyi hagyományok és a más etnikumúak származási 
helyük terén

5.  Művészetek - segíteni a gyermekeket az egyéni kreativitás 
fejlesztésében, és közelebb hozni őket a kultúrális helyszínekhez

6.  Tudományok - fejleszteni a gyermekek érdeklődését, kritikus 
érzékét és a problémamegoldó képességeit.

4. Intellektuális termék (IO4): EDUCLAB Online platform és 
kulturális műhelyek
Az EDUCLAB videó segédanyagok kiegészítik az EDUCLAB 
eszközkészletet, és az egyes részekhez vizuális tartalmakat 
biztosítanak, amelyek megmutatják, hogyan lehet megszervezni 
és kiegészítő anyagokat készíteni minden egyes óvodai kulturális 
műhelymunkához. Ezek a videók az EDUCLAB online platformra 
lesznek feltöltve, hogy a jövőben más tanárok számára is elérhetők 
legyenek. A videó oktatóanyagok több képet használnak, mint 
szöveget, ezért a partnerségen kívüli más országokban is könnyen 
hozzáférhetőek lesznek.
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Találkozók

3. projekt-találkozó 22 Június 2020 - online

A 3. EDUCLAB projekt-találkozóra online került sor, és nem 
Izmir/TR-ban, ahogyan az eredetileg tervezték, a Covid-19 járvány 
miatt. A találkozó fő célja az EDUCLAB képzési kézikönyve (IO2) 
és az Eszköztár (IO3) és a Videó oktatóanyagok (IO4) végleges 
változatának bemutatása volt. A találkozó elengedhetetlen volt 
a következő projekttevékenységek megtervezéséhez is, különös 
tekintettel az összes partnerországban az óvodapedagógusokkal 
tervezett helyi képzések és a közvetlenül a 3-5 éves gyermekekkel 
megvalósítandó kulturális műhelymunkákra. Az óvodapedagógusok 
rövid távú közös képzésének is meghatározták az új időpontját, 
amelyet eddig a Covid-19 járvány miatt el kellett halasztani:  2020. 
október 5. és 9. között fogják megtartani.

A projekt következő lépései
 
A partnerségnek számos nehézséggel kellett szembenézzen a 
Covid-19 járvány miatt, és el kellett halasztania az összes személyes 
tevékenységét, például az óvodapedagógusok  rövid távú közös 
képzését Firenzében, a helyi képzéseket az IO2 tesztelésére az 
óvodapedagógusokkal, a kulturális műhelymunkákat a gyerekekkel 
az IO4 részeként, és a projekt eredményeinek bemutatására 
szolgáló multiplikációs események szervezését is. Éppen ezért 
a partnerség ezekre a tevékenységekre fog összpontosítani a 
következő projektidőszakban.


