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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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Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ευρέως αναγνωρισμένη στην Ευρώπη 
ως ένα μέσο πολιτισμικής 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 τον 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 Πνευματικού Προϊόντος 4: EDUCLAB Παιδαγωγικά 
Βίντεο και Πολιτισμικά Εργαστήρια
Στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο αναφέραμε την έναρξη των 
Πολιτισμικών Εργαστηρίων Educlab με παιδιά στις χώρες εταίρoυς.  
Μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2021, όλοι οι εταίροι έθεσαν σε εφαρμογή 
τα εργαστήριά τους συμπεριλαμβανομένου και ενός βίντεο (πέραν 
των παιδαγωγικών βίντεο τα οποία είχαν ήδη παραχθεί από τους 
εταίρους) το οποίο έδειχνε τι διαδραματιζόταν στην τάξη με τα παιδιά.
Τέσσερα διαφορετικά πολιτισμικά εργαστήρια οργανώθηκαν σε 
τέσσερα διαφορετικά νηπιαγωγεία από τον Δήμο της Lousada 
(Πορτογαλία), σχετικά με τις δραστηριότητες που εισηγείται η 
Εργαλειοθήκη του Educlab.  Τα εργαστήρια προγραμματίστηκαν 
σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας που 
συμμετείχαν στις τοπικές δραστηριότητες κατάρτισης Educlab, με όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να εργάζονται σε ιδρύματα δημόσιας εκπαίδευσης 
τα οποία ήδη συνεργάζονται με τον Δήμο της Lousada.  Τα πολιτισμικά 

εργαστήρια στο Izmir (Τουρκία) διοργανώθηκαν τον Ιούνιο σε δύο 
νηπιαγωγεία από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας οι οποίοι είχαν 
επίσης παρακολουθήσει τις συνεδρίες κατάρτισης.  Οι εκπαιδευτικοί 
που εφάρμοσαν τα εργαστήρια επέλεξαν θέματα κατάλληλα για τις 
ομάδες των παιδιών που συμμετείχαν, βρίσκοντας την Εργαλειοθήκη 
και το Εγχειρίδιο Κατάρτισης του EDUCLAB πολύ χρήσιμα και 
ενδιαφέροντα, και ευεργετικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.  
Πέραν των δυσκολιών που αντιμετώπισαν λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των σχετικών περιορισμών, προχώρησαν και οι λοιποί 
εταίροι του Educlab στη διοργάνωση πολιτισμικών εργαστηρίων σε 
νηπιαγωγεία ή σε βιβλιοθήκες παιγνιδιών.  Σύντομα, τα επιπρόσθετα 
βίντεο που δημιουργήθηκαν από κάθε οργανισμό θα είναι διαθέσιμα 
διαδικτυακά στο κανάλι του Educlab στο YouTube και στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος.  Μείνετε συντονισμένοι!

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις EDUCLAB στις Χώρες 
Εταίρους
Όλοι οι εταίροι διοργάνωσαν πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις 
για να τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.  Λόγω των 
περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού, κάποιοι 
εταίροι προτίμησαν τη διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης.  Το 
πανεπιστήμιο Yasar (Τουρκία) οργάνωσε την εκδήλωσή του στις 11 
Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. Τοπικά δημόσια 
και ιδιωτικά νηπιαγωγεία παρακολούθησαν τη δράση. Το DGASPCH 
(Ρουμανία) και ο Δήμος της Lousada προχώρησαν επίσης σε διά ζώσης 
εκδηλώσεις, στα τέλη Ιουλίου.  Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επέλεξε την πραγματοποίηση της δράσης διαδικτυακά.  Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου και η ανταπόκριση του κοινού ήταν 
μεγάλη, με συμμετοχή εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας καθώς και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στο 
πρόγραμμα και στα αποτελέσματα του προγράμματος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Η τελική διακρατική συνάντηση του προγράμματος η οποία έπρεπε 
να πραγματοποιηθεί στη Φλωρεντία, διοργανώθηκε διαδικτυακά 
μέσω της πλατφόρμας Zoom, στις 15 Ιουλίου. Οι εταίροι συζήτησαν 
τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα μέχρι τώρα επιτεύγματα 
καθώς και τα οφέλη του Educlab τόσο στους εταίρους όσο και στους 
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας.  Οι αντιπρόσωποι των χωρών 
εταίρων συμφώνησαν ποια έγγραφα απομένουν να παραδοθούν ώστε να 
προετοιμαστεί η Τελική Έκθεση.

Τελικό Συνέδριο Educlab
Στις 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του EDUCLAB 
στο Spazio Giovani C.U.R.E. στη Φλωρεντία, και σε ταυτόχρονη 
ζωντανή μετάδοση στη σελίδα Facebook του CO&SO.  Χάρη στην 
υβριδική εκδήλωση, ξεπεράσαμε τους 250 συμμετέχοντες, 
μια απρόσμενη επιτυχία για την κοινοπραξία εταίρων του 

προγράμματος Educlab!  Στην εκδήλωση συμμετείχαν πέραν από 
τους  εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και συνεργάτες της 
κοινοπραξίας CO&SO, μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους 
εταίρους.  Η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου προέβλεψε την ευρεία 
συμμετοχή και η κεντρική ομιλία του Mauro Speraggi (Artebambini) 
εισήγαγε τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή των εργαστηρίων για 
παιδιά.  Ο συνεταιρισμός Keras συνέβαλε στο τελικό συνέδριο του 
Educlab με κεντρική ομιλία του Emanuel Carfora, ο οποίος μίλησε 
για τη διοργάνωση πολιτισμικών εργαστηρίων σε παιδιά ηλικίας 3-5 
χρονών.  Για μια πιο χαλαρή λήξη του συνεδρίου, προσφέρθηκε σε 
όλους τους συμμετέχοντες απεριτίφ.


