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Целита на Европейския проект LABlearning (EU Commission’s Lifelong Learning Program) е да мотивира отпаднали от
училище млади хора да се усъвършенстват. Идеята на проекта е да привлече младите към учебни мултимедийни
лаборатории, използващи проектния и изследователския подход на обучение и да ги запознае с използването на различни
видове медия. Работата в лабораториите е заимствам от различни учителски практики от цяла Европа.

ЗА КАКВО Е ПРОЕКТА?

LABLEARNING УЕБ

В цяла Европа се увеличава броят на младите хора, които
не могат да се справят в старите класни стаи. Те отпадат
от училище и стават безработни. Тези млади хора се
нуждаят от драматична промяна на учебната среда и
подход, за да се мотивират за самоусъвършенстване и да
изградят вяра в себе си.
Целта на Европейския проект LABlearning е да се изградят
учебни лаборатории, в които ще се прилагат различни
подходи на учене чрез действие в мултимедийна среда.
За повече информация - www.LABlearning.eu

Първата версия на уеб сайта на LABlearning е налична. Той
ще бъде обновяван по време на проекта. Сайтът
предоставя материалите, разработени по проекта и
резултатите от произведените в лабораториите обучения
както и обучителните техники в мултимедийните
лаборатории и интересни ситуации в процеса на
мотивиране на младежите
Проучете сайта на LABlearning - www.LABlearning.eu

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОМПЮТЪРНИЯ КЛУБ

ПЛАТФОРМАТА НА LABLEARNING

В първата фаза на проекта партньорите разглеждат добри
дидактични практики, които да бъдат приложени в
лабораториите. Подготовката е повлияна от проект на
американските партньори: Мрежата от компютърни
клубове на Intel. Разработени са два ключови типа ресурси
на LABlearning платформата: Първа част-Насоки и ВтораВдъхновение. Насоките включват описание на основните
принципи на работа в мултимедийните лаборатории.
Погледнете ресурсите в-www.LABlearning.eu

КЪДЕ СА ЛАБОРАТОРИИТЕ?

Мултимедийни лаборатории има в Асен, Холандия, Салт,
Каталуня, Испания, Реджо Емилия, Италия и Орхус, Дания.
За
лабораториите
и
партньорите
посетете
www.LABlearning.eu

Comenius LABlearning

Партньор по проекта LABlearning е и Мрежата от
компютърни клубове на Intel (ICCN), със седалище Бостън,
САЩ. През последните 20 години мрежата развива
мултимедийни клубове по целия свят. ICCN споделя опита
си по отношение на дидактическите подходи и
възникналите проблеми. Една от целите на проектът
проучи влиянието на ICCN в извънучилищното обучение и
да го приложи в мултимедийните лаборатории.
Разгледайте видеото от Дания от втората проектна
среща - www.LABlearning.eu

ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ, НО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО

Мултимедийните лаборатории ще отворят врати есента на
2012. Сайтът ще предоставя множество примери за т.на.
целенасочено забавление: младите хора работят усилено
над проектите, но се забавляват в същото време. Проектът
ще предостави възможност всеки да сподели своята
история.

Този проект е с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Публикацията отразява гледната точка на автора и
Комисията не носи никаква отговорност за публикуваното съдържание.

