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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 2: 
EDUCLAB Sesiuni de instruire locale în țările partenere
Manualul de instruire, care oferă noi abordări pentru educatorii 
ECEC, în special în transmiterea conceptului de patrimoniu cultural 
(și natural), a fost finalizat anul trecut și este disponibil pe site-
ul web al proiectului. Scopul acestui manual de formare este de a 
furniza competențe profesorilor preșcolari pentru a implementa 
ateliere culturale și pentru a le oferi competențe în zona digitală 
și abordări incluzive. În perioada februarie - aprilie 2021, fiecare 
instituție parteneră a organizat o sesiune de formare locală pentru 
a pilota cursul de formare dezvoltat și în special pentru a îmbunătăți 

competențele profesionale ale profesorilor din învățământul preșcolar 
în acest domeniu. Un total de 58 de cadre didactice preșcolari au 
participat la instruirile locale la nivelul UE. Chiar dacă majoritatea 
partenerilor au trebuit să organizeze acest eveniment într-un cadru 
virtual din cauza restricțiilor Covid-19, majoritatea participanților au 
evaluat foarte pozitiv instruirea și au găsit subiectele abordate foarte 
interesante. Au arătat, de asemenea, entuziasm și dorință de a aplica 
ceea ce s-a discutat cu copiii în clasă.

Produsul intelectual 4: 
EDUCLAB Tutoriale video și ateliere culturale
Tutorialele video EDUCLAB sunt în sfârșit gata și încărcate pe site-ul 
web al proiectului, precum și pe canalul YouTube EDUCLAB! Acestea 
completează setul de instrumente EDUCLAB și oferă o componentă 
vizuală fiecărei secțiuni pentru a arăta cum se organizează și cum 
se creează materiale suplimentare pentru fiecare atelier cultural 
specific din clasă. Tutorialele video sunt bazate pe imagini și includ 
subtitrări în limbile partenerilor. Datorită componentelor vizuale, 
acestea sunt ușor de utilizat chiar și în țări din afara parteneriatului.
Profesorii preșcolari pregătiți anterior implementează acum 
ateliere culturale cu copii în vârstă de 3-5 ani în clasă. În Italia, 
de exemplu, profesorii au organizat în mai 2021 ateliere culturale 
într-o ludotecă din Florența. Copiii au participat la ateliere în care 
au putut experimenta lecturi animate și alte activități distractive 
legate de povești și cărți. Vă vom pune la curent cu atelierele 
culturale implementate în toate țările partenere în următorul buletin 
informativ! 
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Meetings
Evenimentul de formare a personalului  
comun pe termen scurt – Ianuarie 2021 - online
Evenimentul de formare a avut scopul de a permite 
participanților (cadrelor didactice din învățământul 
preșcolar) să împărtășească și să discute despre cele 
mai bune practici, instrumente și abordări identificate în 
modulele IO2, precum și în setul de instrumente EDUCLAB 
(IO3). Din cauza pandemiei Covid-19, instruirea a fost 
organizată online folosind platforma Zoom și acest lucru 
a oferit tuturor partenerilor posibilitatea de a selecta mai 
mulți participanți decât cei prevăzuți: la eveniment  au 
participat nouăsprezece persoane în loc de doisprezece 
(așa cum era planificat inițial) un mare succes 
pentru parteneriat. Activitățile de instruire au inspirat 
participanții cu metode noi și inovatoare de utilizat cu 
copiii pentru a-și promova cunoștințele și conștientizarea 
despre patrimoniul cultural. De asemenea, abilitățile 
digitale au fost sporite, deoarece participanții au avut 
ocazia să încerce un software de editare video freeware, 
precum și câteva instrumente de colaborare pentru a le 
folosi în setările online. În concluzie, participanții au avut 
ocazia să își împărtășească practicile și, de asemenea, 
să învețe unii de la alții și să dobândească competențe și 
instrumente care să fie utilizate în contextul lor local, ca 
garanție a unui efect cascadă real.

Următorii pași ai proiectului
După prelungirea proiectului de la 31 ianuarie 2021 până 
la 31 august 2021, proiectul este aproape la sfârșit. Pe 
14 iulie a avut  loc Conferința finală EDUCLAB la Spazio 
Giovani C.U.R.E. în Florența împreună cu Streaming în 
direct pe canalul YouTube EDUCLAB pentru a permite 
o participare largă chiar și la nivel internațional. În iulie/
august partenerii vor organiza, de asemenea, evenimente 
multiplicatoare în propria țară, pentru a răspândi și 
disemina rezultatele proiectului la nivel local/național.
În cele din urmă, întâlnirea finală a proiectului, care ar fi 
avut loc la Florența, a fost organizat folosind platforma 
Zoom pe 15 iulie. În acea ocazie, partenerii au discutat 
despre rezultatele proiectului și rezultatele obținute până 
acum.
Rămâneți aproape!


