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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.
Éppen ezért az EDUCLAB projekt egyik fő célkitűzése a 3-5 éves 
gyermekekkel dolgozó óvodapedagógusok képzése a kulturális 
területeken szervezett műhelytalálkozók megvalósítása által annak 
érdekében, hogy növeljék a gyermekek tudatosságát a kulturális 
örökség fontosságát illetően, függetlenül az etnikai vagy vallási 
hovatartozástól.

A PROJEKT JELENLEGI HELYZETE

IO2. Intellektuális Termék: EDUCLAB helyi képzések a 
partnerországokban
A tavalyi évben elkészült az Oktatási Kézikönyv, amely új 
megközelítéseket kínál az ECEC oktatók számára, különösen a 
kulturális (és természeti) örökség fogalmának közvetítésében, amely 
tananyag elérhető a projekt honlapján. Ennek a képzési kézikönyvnek 
az a célja, hogy kompetenciafejlesztés révén segítséget nyújtson 
az ECEC pedagógusainak a kulturális műhelyek megvalósításához, 
valamint a digitális területen és az inkluzív megközelítésekben 
való készségek fejlesztéséhez. 2021. februárja és áprilisa között 
minden partnerintézmény helyi képzést szervezett a kidolgozott 
tananyag tesztelésére és különösen az óvodapedagógusok szakmai 
kompetenciájának fejlesztésére ezen a területen. Összesen 58 

óvodapedagógus vett részt a helyi uniós szintű képzéseken. Annak 
ellenére, hogy a legtöbb partnernek virtuális környezetben kellett 
megszerveznie ezt az eseményt a Covid-19 pandémia megfékezésére 
hozott korlátozások miatt, a résztvevők többsége nagyon pozitívan 
értékelte a képzést, és nagyon érdekesnek találta a kézikönyvet. 
A résztvevők lelkesedést és hajlandóságot mutattak arra is, hogy 
alkalmazzák a felhasznált módszereket az osztálytermükben.

Intellektuális termék (IO4): EDUCLAB Online platform és 
kulturális műhelyek
Az EDUCLAB video alapú oktatóprogramjai végre elkészültek és 
feltöltésre kerültek a projekt weboldalára, valamint az EDUCLAB 
YouTube csatornájára! A videók az Educlab Eszköztárat egészítik 
ki, és minden részhez biztosítanak egy vizuális komponenst, 
amely megmutatja, hogyan kell megszervezni és hogyan lehet 
támogató anyagokat létrehozni az egyes tantermi kulturális 
műhelyekhez. A video oktatóanyagok képalapúak, és a feliratok 
minden partnerország nyelvi változataiban is megtalálhatóak. A 
vizuális összetevőknek köszönhetően még a partnerségen kívüli 
országokban is könnyen használhatóak.
A korábban képzett óvodapedagógusok kulturális műhelyeket 
szerveznek 3-5 éves gyerekekkel az osztályteremben. Például 
Olaszországban a tanárok 2021. májusában szerveztek kulturális 
műhelyeket egy firenzei játékkönyvtárban. A gyerekek részt vettek a 
műhelyekben, ahol animációs olvasmányokat és más, az olvasással 
és a könyvekkel kapcsolatos szórakoztató tevékenységeket 
tapasztalhattak meg. A következő hírlevélben megismerkedünk az 
összes partnerországban megvalósított kulturális műhelyekkel!
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Meetings

RÖVID TÁVÚ SZEMÉLYZETI SZAKKÉPZÉSI 
ESEMÉNY- 2021. január – online képzés
A személyzeti szakképzés esemény célja az volt, 
hogy a résztvevők (óvodapedagógusok) teszteljék és 
megvitassák az Oktatási kézikönyvben (IO2), valamint 
az Educlab Eszköztárban (IO3) meghatározott bevált 
gyakorlatokat, eszközöket és megközelítéseket.
A Covid-19 járvány miatt a képzést online szervezték 
a Zoom platform segítségével, és ez minden partner 
számára lehetőséget biztosított arra, hogy a tervezettnél 
több résztvevő vehessen részt rajta: tizenkét (az eredeti 
tervek szerint) helyett tizenkilenc személy vett részt a 
szakképzésen, amely nagy siker a partnerség számára.
A képzési tevékenységek új és innovatív módszereinek 
köszönhetően arra inspirálták a résztvevőket, hogy 
a gyerekekkel közösen népszerűsítsék a kulturális 
örökséggel kapcsolatos ismereteiket és tudatosságukat.  
Digitális készségeket is fejlesztettek, mivel a résztvevőknek 
lehetőségük volt kipróbálni egy ingyenes videoszerkesztő 
szoftvert, valamint néhány együttműködési eszközt az 
online beállításokhoz.
Végezetül a résztvevőknek lehetőségük nyílt megosztani 
gyakorlataikat, tanulni egymástól, valamint megszerezni 
a helyi kontextusban alkalmazandó kompetenciákat és 
eszközöket, a valódi áttételes hatás garanciájaként.

A projekt következő lépései
 
A projekt futamidejét meghosszabbították 2021. 
január 31.-től 2021. augusztus 31.-ig,  lassan a végéhez 
érkezünk. Az Educlab zárókonferenciára július 14-
én, Firenzében kerül sor a Spazio Giovani C.U.R.E. élő 
közvetítéssel együtt az EDUCLAB YouTube csatornán, 
annak érdekében, hogy széleskörű részvételt lehessen 
elérni nemzetközi szinten is. Júliusban/augusztusban a 
partnerek multiplikációs eseményeket is szerveznek saját 
országukban, hogy terjesszék és népszerűsítsék a projekt 
eredményeit helyi/nemzeti szinten.
Végül a Firenzében tartott utolsó projekttalálkozót 
gyakorlatilag a Zoom platform segítségével szervezzük 
meg július 15.-én. Ebből az alkalomból a partnerek 
megvitatják a projekt eredményeit és az eddig elért 
eredményeket.
Maradjon velünk!


