
Newsletter n°3

Με συγχρηματοδότηση από το 
 πρόγραμμα «Erasmus+»  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή  
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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εταίροι έπρεπε να οργανώσουν τις δραστηριότητες διαδικτυακά, 
λόγω των περιορισμών από την πανδημία Covid-19, εντούτοις οι 
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αξιολόγησαν πολύ θετικά 
την εκπαίδευση, σημειώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα 
που κάλυψαν.  Επίσης επέδειξαν ενθουσιασμό και προθυμία να 
εφαρμόσουν αυτά που συζητήθηκαν με τα παιδιά μέσα στις σχολικές 
τάξεις.

Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων 4: EDUCLAB Παιδαγωγικά 
Βίντεο και Πολιτισμικά Εργαστήρια
Τα Παιδαγωγικά Βίντεο του EDUCLAB είναι πια ολοκληρωμένα και 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς και στο κανάλι του 
EDUCLAB στο YouTube! Με αυτά συμπληρώνεται  η Εργαλειοθήκη 
(Toolkit) EDUCLAB και παρέχεται μια οπτική συνιστώσα σε 
κάθε ενότητα η οποία δείχνει πώς μπορεί να οργανωθεί και 
να δημιουργηθεί υποστηρικτικό υλικό για κάθε συγκεκριμένο 
πολιτισμικό εργαστήριο που λαμβάνει χώρα μέσα στην τάξη.  Τα 
μαθήματα μέσα Video βασίζονται σε εικόνες και συμπεριλαμβάνουν 
υποτίτλους στις γλώσσες κάθε χώρας εταίρου.  Λόγω των οπτικών 
συνισταμένων, τα βίντεο είναι εύχρηστα και μπορούν ακόμα να 
παραχωρηθούν προς χρήση και σε χώρες πέραν των εταίρων. 
(εταιρικών σχέσεων)
Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας που έχουν ήδη ολοκληρώσει 
την κατάρτισή τους, τώρα εφαρμόζουν πολιτισμικά εργαστήρια 
με παιδιά ηλικίας 3-5 χρονών μέσα στην τάξη.  Για παράδειγμα, 
στην Ιταλία οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν κατά τον μήνα Μάιο 
(2021), πολιτισμικά εργαστήρια σε μια βιβλιοθήκη παιχνιδιών 
στη Φλωρεντία.  Τα παιδιά που συμμετείχαν στα εργαστήρια 
βίωσαν αναγνώσεις με κινούμενη εικόνα, καθώς και άλλες 
διασκεδαστικές δραστηριότητες σχετικές με διάβασμα και 
βιβλία.  Θα σας ενημερώσουμε και για άλλα Εργαστήρια που 
πραγματοποιήθηκαν στις υπόλοιπες χώρες στο επόμενο 
ενημερωτικό δελτίο!

H ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ είναι αναγνωρισμένη ευρέως 
στην Ευρώπη ως όχημα πολιτιστικής ταυτότητας.  Η προστασία 
της κοινής μας κληρονομιάς και η προώθηση της πολιτιστικής 
πολυμορφίας αποτελούν σημαντικά εργαλεία τα οποία φέρνουν 
τις κοινωνίες πιο κοντά και ενισχύουν τον διάλογο μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμών.
Για το λόγο αυτό, ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος 
EDUCLAB είναι να καταρτίσει εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας 
(παιδιά 3-5 χρονών) με σκοπό την υλοποίηση εργαστηρίων στο 
πεδίο του Πολιτισμού τα οποία θα ενισχύσουν την ενημερότητα 
των παιδιών για τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
κοινό αγαθό, ανεξαρτήτως εθνικών ή θρησκευτικών παραγόντων.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων 2: EDUCLAB Τοπικές 
Συνεδρίες Εκπαίδευσης στις χώρες
Το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης (Κατάρτισης), το οποίο προσφέρει νέες 
προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης και 
Φροντίδας, ειδικότερα στη μεταφορά της έννοιας της πολιτιστικής 
(και φυσικής) κληρονομιάς, ολοκληρώθηκε κατά το προηγούμενο 
έτος και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του σχεδίου.  Ο στόχος του 
εγχειριδίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς Προσχολικής 
Εκπαίδευσης και Φροντίδας με ικανότητες εφαρμογής πολιτισμικών 
εργαστηρίων και με ψηφιακές δεξιότητες και προσεγγίσεις Ενιαίας 
Εκπαίδευσης.  Μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Απριλίου 2021, 
κάθε ίδρυμα εταίρος οργάνωσε τοπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες 
για να εφαρμόσει πιλοτικά το εκπαιδευτικό μάθημα που αναπτύχθηκε 
και περαιτέρω να βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στη συγκεκριμένη περιοχή.  Ένα 
σύνολο 58 εκπαιδευτικών συμμετείχε στις τοπικές δραστηριότητες 
κατάρτισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρόλο που πολλοί 
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Meetings

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – Ιανουάριος 2021 - διαδικτυακά
H κοινή δραστηριότητα κατάρτισης για το προσωπικό, είχε 
ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί 
προσχολικής ηλικίας) να μοιραστούν και να συζητήσουν καλές 
πρακτικές, εργαλεία και προσεγγίσεις που παρουσιάζονται 
στα μαθήματα του ΙΟ2 καθώς και την Εργαλειοθήκη του 
EDUCLAB (IO3).
Λόγω της πανδημίας Covid-19, η κατάρτιση οργανώθηκε 
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, δίνοντας την ευκαιρία 
σε όλους τους εταίρους να επιλέξουν ένα μεγαλύτερο αριθμό 
συμμετεχόντων από ότι είχε προβλεφθεί αρχικά: στη μάθηση 
μέσω των τεχνών συμμετείχαν δεκαεννέα αντί δώδεκα 
συμμετέχοντες, μια μεγάλη επιτυχία για τους εταίρους.
Οι δραστηριότητες κατάρτισης ενέπνευσαν τους συμμετέχοντες 
με καινοτόμες μεθοδολογίες, οι οποίες θα μπορούν να 
τεθούν σε εφαρμογή με παιδιά για να ενισχύσουν τη μάθηση 
και την ενημερότητά τους σχετικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά.  Αυξήθηκαν επίσης και οι ψηφιακές δεξιότητες 
των συμμετεχόντων, αφού είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
ένα δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, καθώς και κάποια 
συνεργατικά εργαλεία για χρήση σε διαδικτυακές ρυθμίσεις.
Καταληκτικά, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
μοιραστούν τις πρακτικές τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο 
και να αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία προς χρήση στο 
τοπικό τους συγκείμενο, ως εγγύηση ενός πραγματικού πλήθους 
συνεπειών..

Επόμενα στάδια του προγράμματος
 
Μετά και από την παράταση του σχεδίου, από τις 31 Ιανουαρίου 
2021 στις 31 Αυγούστου 2021, το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.  
Στις 14 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Τελικό Συνέδριο του EDUCLAB, 
στο Spazio Giovanni C.U.R.E. στη Φλωρεντία, σε άμεση μετάδοση 
από το κανάλι του EDUCLAB στο YouTube, το οποίο θα επιτρέψει 
ένα μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε διεθνές επίπεδο.  Κατά τους 
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι εταίροι θα διοργανώσουν στις 
χώρες τους Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις για διάδοση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό/διεθνές επίπεδο.
Εν κατακλείδι, η Τελική Συνάντηση του Σχεδίου, η οποία είχε 
οριστεί ότι θα διεξαγόταν στη Φλωρεντία, λόγω της πανδημίας θα 
διοργανωθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα Zoom, στις 15 Ιουλίου.  
Οι εταίροι θα συζητήσουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
Μείνετε συντονισμένοι!


