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M
AB de
estekli yürütüleen LABlearning projesi
p
öğretme
enler
Yöneticiler, ge
ençlik çalışanlaarı, okullar ve eğitim karar veriicileri için bir

Reh ber Koleksiyo
onu

hazırladıı. Bu rehberlerin amacı toplum
mdan bağıntısız gençliğin manta
alitesini değiştirrmek ve
öğrenme kapasiteleri
k
ile motivasyonlarınnı yeniden inşa etmek için nasııl güçlendirici vve yaratıcı
medya
a laboratuvarlarrı oluşturulabile
eceğini incelemektir.
Bütün rehber koleksiyonnuna projenin sitesinden erişeb
bilirsiniz

www
w.LABlearning
g.eu

Ayrıca, sited
de İtalya, İspany
ya (Katalonya), Hollanda ve Da
animarka’daki Medya
M
Laboratuuvarlarından
materya lleri de edinebiilirsiniz.
Proje
P
ortaklığı ççok daha fazlasıını da sunmakta
adır:
Bağıntısız
z gençler ile uluusal ve Avrupalıı eğitim karar vericileri için
Medya laboratuvarlarıı hakkında

Rehberlik,,

Medya labora
atuvarlarının reesmi ve gayri-resmi bağlamlarda kurulması içinn
kuruumlar ve topluluklarla

İşbirliği,

Öğrretmenler, yöne
eticiler ve genççlik hizmetleri çalışanları
ç
için medya
m
laboratuvvarları
yönetimi alanın
nda

Eğitim.
LABlearning ortaklığı tüm hizzmetlerini kar amacı
a
gütmeden
n sunar ve medyya
laboratuvarlarının 21. Yüzyıl ööğrenme ilkelerrine bağlanmasıına yardımcı oluur.

Bağın
ntısız gençlik
k için güçlen
ndirici medy
ya laboratuv
varlarının 10
0 ilkesi
Gençle
er, kendi ilgilerri doğrultusund
da ve limitsiz şe
ekilde yaratıcı medya ile çalışşmalıdır
Sosya
al içermeyi sağlamak için gen çler ekip çalışm
ması temelli prrojelerde çalışm
malıdır
el toplumla ilin
ntili olmalıdır
Medya projeleri gerçek haayat ve çevrese
Yaratıcı Medya-LAB
M
pro
ojeleri müfredaat ve toplumsal tehditlerle ko
olayca ilişkilenddirilebilir.
Medy
ya-LAB’lar girişimci, öncelik kkullanma ve risk alma zihniyetini desteklem
melidir.
Dijita
al oyunların haz
zırlanması ve yyaratılması Med
dya-LAB sunumunda önemli oolabilir.
LAB ortamı esneklik,, tolerans, sabıır, güven ve ka
arşılıklı saygı te
emeline dayanm
malıdır.
a LAB’lar toplu
um tarafından kkuvvetle desteklenmeli ve top
plum güç birleşşimi ve
Medya
sürdürülebiilirlik için deste
ek olmalıdır.
Güçlendirici Medya-LAB’larr gayri-resmi o lduğu kadar re
esmi formatta da
d 7/24 erişilebbilir olmalıdır.
Mümkün olan
o
her an, me
edya projeleri uluslararası işb
birliği ve çalışm
ma ağlarına bağğlanmalıdır.

