Computer Clubhouse подход
Какво можем да научим от основните подходи за обучение
от Intel Computer Clubhouse Network?
www.computerclubhouse.org

LABlearning
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Проектът LABlearning се финансира от програма Учене през целия живот на Европейската комисия. Тя има за цел да
мотивира млади хора - изключени или в неравностойно положение чрез включването им в проекта и в мултимедийни
лаборатории, като по този начин им се предлагат полезни насоки на заинтересовани институции и учители от цяла Европа.
За контакти: виж сайта на проекта
http://lablearning.eu/

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТИРАНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТ

Изследванията показват, че се учи най-добре, когато учещите
са активно ангажирани в проучване, експериментиране и
себеизразяване, а не са пасивни слушатели.
Все повече и повече ученето се превръща в учене чрез
правене. Учениците се въвличат практически дейности.
Computer Clubhouses следва подобна стратегия, но отиват
една стъпка напред: не само имат компютри, а ги използват
за дизайн,творене, създаване и измисляне на неща. Това не
е само учене чрез правене, а учене чрез творене.
Докато членовете на Clubhouse разработват свои собствени
анимации, илюстрации, конструкции и музикални
композиции, те научават както ценни технически умения
така
и
процесите
на
проектиране
и
творене:
концептуализиране на проект, използване на наличните
материали, намеране на алтернативи, когато нещата се
объркат, и как да видят проекта си през очите на другите.

СЛЕДВАЙКИ ИНТЕРЕСИТЕ СИ
Традиционна класна стая

Образователна реформа

Придобиване на факти
Учениците работят сами
Изолирани умения
Фокусиране на запомнянето
Краткосрочни задания
Отделни дисциплини
Един урок, подходящ за всички

Учене чрез проучване
Учениците си сътрудничат
Умения за учене в контекста
Фокусиране на разбирането
Продължителни проекти
Връзка между дисциплините
Подпомага различни стилове
на учене
Учителят: води от страни

Учителят: мъдрец на сцената

Човек е готов да работи по-дълго и по-упорито, когато са
загрижени за това, което правят, а в процеса на работа се
учи повече.
Clubhouses дава на членове си възможност да избират,
така че те могат да намерят проекти и дейности,
интересни за тях както и избират кога да дойдат, кога да
напуснат, какво и с кого да работят.
Стартирането на Clubhouse не е просто въпрос на
предоставяне на младите да правят каквото си искат.
Clubhouses осигурява подкрепа и структура, за да помогне
на младежите да разберат своите интереси, да ги
превърнат в значими проекти и да се учат от опита си.
Clubhouse обмисля: изборът на софтуер, подредбата на
мебели, колекциите на примерни проекти, материали за
подпомагане, ръководство от страна на персонала и
наставници. Ключът е да се предостави избор плюс
структура, така членовете имат свободата да следват
своите фантазии и подкрепа да ги превърнат в реалност.

Когато хората мислят за самото мислене, често си
представя известната скулптура на Роден Мислителят:
една самотна фигура с глава върху ръката му. Но през
последното десетилетие, образователни изследователи са
все по-фокусирани върху значението на социалните
взаимодействия между хората и как те мислят и учат.
Clubhouses са изградени за насърчаване на растежа на
учебни общности, в която младежите от различни възрасти
споделят идеи и работят заедно по проекти, с подкрепа на
персонала и възрастните ментори. Никой не е задължен да
работи в някой определен отбор -по-скоро, с течение на
времето се проявяват общности.
Екипите са неформални, изградени около общи интереси.
Общностите са динамични и гъвкави, развиват се в отговор
на нуждите на проекта и интересите на участниците.
Чрез взаимодействие и сътрудничество в различни
общности (от членове, служители и наставници),
членовете на Clubhouse печелят нови мисловни
перспективи за света около тях както и нови начини за
разбиране за собствено преосмисляне.

УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ

Общностите процъфтяват, само ако са изградени на
основата на уважение и доверие, в които хората се
уважават един друг на уважават идеи, мнения и
ценностите на другите.
В Clubhouses към младите хора се отнасят с доверие и
уважение и се очаква и те така да се отнасят към другите.
В много случаи, младежта не са склонни да изпробват
нови идеи, от страх да не бъдат съдени или дори
осмивани. Целта на Clubhouse е да се създаде среда, в
която участниците да се чувстват сигурни и да
експериментират, изследват и проучват. На младежите се
дава време да изиграят идеи си. Идеите (и хората) се
нуждаят от време, за да се развиват.
Персоналът и наставниците не само хвалят младежите за
повдигане на "самочувствието" им, те ги приемат като
колеги и им дават реална обратна връзка. Подтикват ги да
обмислят нови възможности. Винаги ги питат: Какво може
да направите по-нататък? Какви други идеи имате?

⇒ Научете повече за принципите на Computer Clubhouse
на www.computerclubhouse.org

Comenius LABlearning

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на
нейния автор и от Комисията не може да бъде държан отговорен за всяка употреба, която може да бъде извлечена от
информацията, съдържаща се в него.

