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A 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 a apropia diferite 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.

STADIUL ACTUAL A PROIECTULUI

Produsul intelectual nr. 4: EDUCLAB tutoriale video  
și ateliere culturale în țările partenere
În buletinul informativ nr.3 v-am povestit despre faptul că au 
început implementarea atelierelor culturale Educlab cu copii 
din țările partenere. Între aprilie și iulie 2021, toți partenerii și-au 
implementat atelierele cu copii, precum și un videoclip (în plus față 
de tutorialele video deja produse de parteneriat) în care se poate 
viziona activitățile cu copii. 
Patru ateliere culturale diferite au fost organizate în patru grădinițe 
diferite de Municipiul Lousada (Portugalia), în legătură cu activitățile 
propuse în Instrumentarul Educlab. Atelierele au fost programate 
împreună cu cadrele didactice din învățământul preșcolar care au 
participat la cursul EDUCLAB, toți lucrând în instituții de învățământ 

public, cu care municipalitatea Lousada cooperează. Atelierele 
culturale din İzmir (Turcia) au fost organizate în iunie la două școli 
preșcolare de către profesori preșcolari, care au participat și la cursul 
de formare. Profesorii care au implementat atelierele au ales subiecte 
pe care le-au considerat adecvate grupurilor lor de copii. Profesorii 
care au implementat atelierele au găsit Manualul de instruire 
EDUCLAB și Instrumentarul EDUCLAB foarte utile și interesante, 
benefice în activitatea lor profesională. Ceilalți parteneri Educlab și-
au organizat atelierele culturale în grădinițe și în bibliotecile, în ciuda 
dificultăților cu care s-au confruntat unii dintre ei din cauza pandemiei 
Covid-19 și a restricțiilor. Videoclipul suplimentar realizat de fiecare 
organizație va fi în curând online pe canalul Youtube Educlab și pe 
site-ul al proiectului. Fiți pe fază!

Evenimente de multiplicare în țările partenere
Toți partenerii au organizat evenimentul de multiplicare în țara 
lor pentru disemina rezultatele proiectului. Din cauza pandemiei 
Covid-19, unii parteneri au preferat să organizeze un eveniment 
online. Universitatea Yasar (Turcia) și-a organizat evenimentul pe 
11 august în campusul său universitar. Preșcoli publice și private 
locale au participat la eveniment. DGASPCH (Ro) și Municipiul 
din Lousada au putut, de asemenea, să-l organizeze față în față, 
la sfârșitul lunii iulie. Universitatea Europeană din Cipru a trebuit, 
pe de altă parte, să își organizeze evenimentul de multiplicare într-
un cadru online din cauza restricțiilor Covid-19. La evenimentul de 
multiplicare, desfășurat pe 27 iulie, au participat cadre didactice și 
părți interesate din învățământul preșcolar care s-au arătat foarte 
interesați de proiect și mai ales de rezultatele acestuia.
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Întâlniri
Ultima întâlnire transnațională a proiectului ar fi trebuit să aibă loc 
în Florența. Aceasta a fost organizată virtual, folosind platforma 
Zoom la data de 15 iulie. Partenerii proiectului au discutat despre 
rezultatele proiectului, rezultatele obținute până în prezent și 
beneficiile pe care Educlab le-a avut atât pentru organizațiile 
partenere, cât și pentru profesorii preșcolari. Reprezentanții 
partenerilor au convenit, de asemenea, asupra ultimei documentații 
lipsă pentru a pregăti raportul final al proiectului.

Conferința finală Educlab
La data de 14 iulie a avut loc Conferința finală EDUCLAB la Spazio 
Giovani C.U.R.E. în Florența, împreună cu un streaming live pe pagina 
de Facebook CO&SO. Datorită acestui eveniment mixt, am ajuns 
la peste 250 de participanți, ceea ce a fost un succes neașteptat 

pentru consorțiul proiectului Educlab! Educatori preșcolari din 
cooperativele asociate ale consorțiului CO&SO, împreună cu părțile 
interesate și partenerii asociați, au luat parte la acest eveniment. 
Agenda conferinței a prevăzut prezentarea proiectului și discursul 
principal al lui Mauro Speraggi (Artebambini) care a prezentat 
participanților implementarea atelierelor pentru copii. Pe de altă 
parte, și Cooperativa Keras a contribuit la Conferința finală Educlab, 
reprezentantul fiind Emanuel Carfora, care a povestit despre 
organizarea atelierelor culturale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 
3-5 ani. Pentru a încheia evenimentul într-o atmosferă relaxantă, un 
aperitiv a fost oferit tuturor participanților.


