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PATRIMONIUL CULTURAL este recunoscut pe scară largă în Europa 
ca motorul identității culturale. Protecția moștenirii noastre comune 
și promovarea diversității culturale sunt, de asemenea, instrumente 
foarte importante pentru apropierea diferitelor comunități și pentru 
consolidarea dialogului între diferite culturi.
Acesta este motivul pentru care unul dintre obiectivele principale ale 
proiectului EDUCLAB este formarea cadrelor didactice preșcolare care 
lucrează cu copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani pentru a implementa 
ateliere în domeniul culturii pentru a crește gradul de conștientizare a 
copiilor cu privire la importanța patrimoniul cultural ca un bun comun, 
independent de orice considerente etnice sau religioase.

STAREA ACTUALĂ A PROIECTULUI

Produsul intelectual  I01:Ghidul EDUCLAB
Ghidul EDUCLAB este primul produs intelectual finalizat. Oferă un 
cadru compact privind organizarea și implementarea atelierelor 
culturale educaționale ECEC. Analiză aprofundată a datelor 
colectate în cadrul discuțiilor focus grup cu 50 de educatori din 
toate cele cinci țări partenere (Cipru, Italia, Portugalia, România și 
Turcia) a identificat următoarele: convingerile educatorilor despre 
artă și cultură, contextele în care lucrează educatorii, caracteristici 
a celor mai bune practici care se dezvoltă în jurul învățării bazate pe 
proiecte, bazate pe anchete și bazate pe obiecte, precum și a unor 
provocări și lipsuri de competențe relevante pentru tehnologie și 
educația incluzivă. Alte teme includ relațiile dintre părinți școală și 
ideile educatorilor despre modul în care atelierele culturale pot avea 
un impact pozitiv asupra încrederii în sine a copiilor mici, a învățării 
pe tot parcursul vieții, a experiențelor îmbogățite și a abilităților 
cognitive, sociale și emoționale. IO1 oferă, de asemenea, o abordare 
metodologică pentru punerea în aplicare a atelierelor culturale în 
ECEC, precum și orientările EDUCLAB pentru IO2. Acestea se referă 
la definirea activităților de învățare culturală și învățare activă 
(abordare constructivistă), în special în legătură cu comunicarea, 
experimentarea, documentarea și experiențele multisenzoriale care 
sunt captivante și distractive.

Produsul intelectual  IO2: Manual de formare EDUCLAB
Manualul de formare, care oferă noi abordări pentru educatorii 
ECEC, în special în transmiterea conceptului de patrimoniu cultural 
(și patrimoniu natural) a fost finalizat. Scopul acestui manual de 
formare este de a oferi competențe cadrelor didactice ECEC pentru a 
implementa ateliere culturale și a le oferi abilități în domeniul digital 
și abordări incluzive, prin care sensibilizarea cu privire la abordarea 
STEAM devine o prioritate pentru copiii în perioada de învățământ 
preșcolar. Educatorii sunt invitați să se familiarizeze cu noile tehnologii 
și, de asemenea, să le folosească în clasele lor pentru a ține pasul cu 
noutatea în educație.
Manualul de formare constă din 5 module după cum urmează:
1. Narațiuni și istorii orale
2. Arheologie
3. Tradiție și meșteșuguri
4. Natura
5. Artă și Știință

Fiecare modul este format din capitol care se schimbă de la 2 la 4, 
oferind cursanților o privire de perspectivă asupra subiectul modulului, 
în timp ce îi invită să participe la activitățile prin care se presupune 
că vor dezvolta calități suplimentare pentru cariera lor profesională. 

Abordarea formării este de a implica educatorii ECEC într-o perspectivă 
mai largă, care, odată asimilată, îi poate conduce cu ușurință către 
aplicații personalizate și inovatoare prin care vor atinge satisfacția 
profesională.

Produsul intelectual IO3:  Instrumentarul EDUCLAB
Instrumentarul a fost dezvoltat de Co & So, care este un instrument 
foarte practic adresat profesorilor preșcolari pentru a implementa 
ateliere culturale cu copii cu vârste cuprinse între 3-5 ani: descrie 
pas cu pas modul de desfășurare a activităților și oferă sfaturi și 
resurse pentru să fie utilizat în timpul atelierelor, luând în considerare 
abordarea STEAM interdisciplinară. Setul de instrumente conține 
următoarele capitole:
1.  Cetățenie activă și mediu - pentru a motiva copiii să reflecte 

asupra importanței biodiversității 
2.  Istorie și arheologie - pentru a crea o legătură între identitatea 

copiilor și identitatea locului în care trăiesc 
3.  Tradiție și meșteșug - pentru a lua legătura cu aspectele materiale 

ale meșteșugului local prin crearea măștilor din papier-mâché, 
ca trăsătură identitară a istoriei teatrale și populare europene 

4.  Narațiuni și istorii orale - pentru a valorifica legătura dintre 
generații diferite și culturi diferite și a dezvolta copiii mai 
conștienți de tradițiile locale și de locurile de origine ale noilor 
veniți.

5.  Arte - pentru a ajuta copiii să-și dezvolte creativitatea individuală 
și să-i apropie de locurile de cultură

6.  Științe - pentru a stimula curiozitatea, simțul critic și capacitatea 
de rezolvare a problemelor.

Produsul intelectual IO4: Tutoriale video EDUCLAB
Tutorialele video EDUCLAB completează Instrumentarul EDUCLAB 
și oferă o componentă vizuală fiecărei secțiuni pentru a arăta 
cum să organizeze și cum să creeze materiale de sprijin pentru 
fiecare atelier cultural specific în clasă. Acestea vor fi încărcate 
pe platforma online EDUCLAB pentru a fi disponibile pentru alți 
profesori în viitor. Tutorialele video folosesc mai multe imagini 
decât cuvinte, de aceea sunt ușor de utilizat chiar și în țări în afara 
parteneriatului..
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Întâlniri

A treia întâlnire -  22 Iunie 2019 -  online
A treia întâlnire a proiectului EDUCLAB a avut loc online și nu 
în Izmir/TR, așa cum era planificat inițial, din cauza pandemiei 
Covid-19. Scopul principal al întâlnirii a fost prezentarea versiunii 
finale a manualului de formare EDUCLAB (IO2), a Instrumentarului 
(IO3) și a tutorialelor video (IO4). Întâlnirea a fost, de asemenea, 
esențială pentru planificarea următoarelor activități ale proiectului, 
în special activitățile locale de pregătire prevăzute cu profesorii 
preșcolari din toate țările partenere și atelierele culturale care 
urmează să fie implementate direct cu copiii cu vârsta cuprinsă 
între 3-5 ani. Noile date au fost, de asemenea, stabilite pentru 
evenimentul de formare a personalului comun pe termen scurt, 
care nu a putut fi implementat până în prezent din cauza Covid-19: 
va avea loc între 5 și 9 octombrie 2020.

Următorii pași ai proiectului 
 
Parteneriatul a trebuit să se confrunte cu mai multe dificultăți din 
cauza pandemiei Covid-19 și a trebuit să amâne toate activitățile față 
în față prevăzute, cum ar fi Evenimentul de formare a personalului 
comun pe termen scurt din Florența, Ședințele locale de instruire 
pentru a testa IO2 cu școala preșcolară. profesori, implementarea 
atelierului cultural cu copii ca parte a IO4 și organizarea de evenimente 
multiplicatoare pentru diseminarea rezultatelor proiectului. Acesta 
este motivul pentru care parteneriatul se va concentra pe aceste 
activități în perioada următoare de proiect.


