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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.
Ezért az EDUCLAB projekt egyik fő célkitűzése a 3-5 éves gyermekek 
tudatosságának növelése a kulturális örökség fontosságát illetően, 
függetlenül az etnikai vagy vallási hovatartozástól.

PROJEKT JELENLEGI HELYZETE

Intellektuális termék (IO4): EDUCLAB Online platform és 
kulturális műhelyek a partnerországokban
A 3. hírlevelünkben már említettük, hogy megkezdődtek a kulturális 
műhelymunkák a partnerországokban. 2021 áprilisa és júliusa 
között minden partner megvalósította a gyerekekkel folytatott 
műhelymunkáit, valamint egy videó elkészült (a partnerség által 
már elkészített oktatóvideók mellett), amely bemutatja, hogy mi 
zajlik az óvodákban a gyeremekekkel.
Négy különböző kulturális műhelyt szervezett négy különböző 
óvodában Lousada önkormányzata (Pt), az Educlab Toolkitben 
javasolt tevékenységekhez kapcsolódóan. A műhelyeket az EDUCLAB 
képzésben részt vevő óvodapedagógusokkal közösen szervezték, 
mindannyian olyan közoktatási intézményekben dolgoznak, 
amelyekkel Lousada önkormányzata együttműködik. İzmirben (Tr) 

a kulturális műhelyeket júniusban két óvodában szervezték azok 
az óvodapedagógusok, akik részt vettek a helyi képzéseken is. A 
workshopokat megvalósító tanárok olyan témákat választottak, 
amelyeket megfelelőnek találtak a gyermekek korcsoportjának. 
A workshopokat megvalósító tanárok nagyon hasznosnak és 
érdekesnek találták az EDUCLAB képzési kézikönyvet és az EDUCLAB 
eszközkészletet szakmai munkájuk során. A többi Educlab partner is 
megszervezte kulturális műhelyeit óvodákban vagy könyvtárakban, 
annak ellenére, hogy néhányuk nehézségekkel szembesült a Covid-19 
járvány és az azzal kapcsolatos korlátozások miatt. Az egyes 
szervezetek által készített videó hamarosan elérhető less az Educlab 
Youtube csatornáján és a projekt honlapján. Maradjon velünk!

EDUCLAB Multiplikációs események a partnerországokban
Minden partnerországban megszervezték a multiplikációs 
eseményeket, ahol a projekt eredményei kerültek bemutatásra. A 
pandémia miatt néhány partner jobbnak látta online megtartani 
az eseményt. A Yasar Egyetem (Tr) augusztus 11-én rendezte meg 
rendezvényét az egyetem kampuszán. A rendezvényen állami és 
magán óvodák pedagógusai vettek részt. Lousada önkormányzata 
és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 
személyesen szervezte meg az eseményt július végén, ezzel 
szemben a ciprusi Európai Egyetem az online térben tartotta. A 
július 27-én megtartott cirpusi rendezvényen az óvodapedagógusok 
és a résztvevők nagy érdeklődést mutattak a projekt és különösen 
annak eredményei iránt. 
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Találkozók
Az utolsó transznacionális projekttalálkozót, amelyet eredetileg 
Firenzében Kellett volna megtartani, a Zoom platform segítségével 
szervezték meg online július 15-én. A partnerek megbeszélték 
a projektben elért eredményeket, és az Educlab előnyeit mind a 
partnerszervezetek, mind óvodapedagógusaik számára. A partnerek 
képviselői megbeszélték a projekt zárójelentéséhez szükséges 
dokumentáció előkészítését. 

Educlab Záró konferencia
Július 14-én sor került az EDUCLAB záró konferenciájára a Spazio 
Giovani C.U.R.E.-nél Firenzében, amelyet élőben közvetítettek a 
CO&SO Facebook oldalán. A hibrid eseménynek köszönhetően, 
több mint 250 résztvevőt értek el, ami váratlan siker volt az Educlab 

projekt konzorcium számára! Az eseményen részt vettek a CO&SO 
konzorcium társszövetkezeteinek óvodapedagógusai, érdeklődők 
és a CO&SO társpartnerei. A konferencia napirendje előrevetítette 
a projekt eredményeinek bemutatását és Mauro Speraggi 
(Artebambini) ismertette a résztvevőkkel a gyermekeknek szóló 
műhelyek megvalósításával. A Keras szövetkezet is hozzájárult az 
Educlab záró konferenciához, Emanuel Carfora a 3-5 éves gyerekek 
kulturális műhelyeinek megszervezéséről mesélt.  Az esemény 
kellemes hangulatban történő befejezéséhez aperitifet kínáltak 
minden résztvevőnek.


