
TÜM BUNLAR NE HAKKINDA? 

 
 

Sayıları gün geçtikte artmakta olan birçok genç artık eski 
sistemlerle donatılan sınıflarda başarılı olamıyor. Özellikle, 
dezavantajlı ve belirli bir amaç taşımayan gençler motive 
olmak ve güven kazanmak için yeni öğrenme ortamlarına 
ihtiyaç duyuyor. LABlearning projesi, resmi ve gayri resmi 
düzeylerde çeşitli proje ve medya tabanlı laboratuvar 
ortamlarıyla bu gençlerin yeni deneyimler kazanmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır.  
Daha fazlası için – www.LABlearning.eu  
 

LABLEARNING PLATFORMU 

 
 

Projenin ilk safhasında, ortaklık, LAB öğretim bilimi üzerine 
ikili diyaloglar, iyi uygulamalar üzerine yapılan çalışmalar ve 
daha sonrasında laboratuvarlarda birlikte çalışılacağı 
düşünülen genç gruplarla yapılan görüşmeler aracılığıyla proje 
faaliyetlerine kendini hazırlamıştır. Hazırlıklar, projenin 
Amerikan ortağı The Intel Computer Clubhouse Network’dan 
edinilen somut fikirleri de içermektedir. Çalışmalar, 
laboratuvarlar için geliştirilen 2 temel kaynağın 
oluşturulmasıyla sonuçlanmıştır: LABlearning Platformu Bölüm 
1-Kılavuz ve LABlearning Bölüm 2-İlham. Kılavuz, medya 
tabanlı laboratuvarlardaki temel ilkelerin tanımlarını 
içermektedir. 
Kaynakları şu linkten görebilirsiniz- www.LABlearning.eu 
 
 

LABORATUVARLAR NEREDE? 

 
 

Projenin medya tabanlı laboratuvarları, Hollanda Assen, 
İspanya Katolonya bölgesindeki Salt, İtalya Reggio Emilia ve 
Danimarka Aarhus şehirlerinde oluşturulmaktadır.  
LAB ve diğer ortaklar için - www.LABlearning.eu 

LABLEARNING WEB SİTESİ  

 
 

LABlearning web sitesi şu anda ilk haliyle karşınızda olup, 
proje süresince güncellenerek daha da geliştirilecektir. Site, 
proje ve gençlik laboratuvarlarındaki deneylere bir anlayış 
sunmaktadır. Ayrıca, medya ve oyun tabanlı öğrenme ve 
benzeri konularda zengin fikirler ortaya atmaktadır. Bunlara 
ek olarak, web sitemiz ilgili kurum ve eğitimcileri, 
LABlearning projesiyle işbirliği içerisine girmeleri için davet 
etmektedir.  
LABlearning web sitesini keşfedin - www.LABlearning.eu 
  

COMPUTER CLUBHOUSE ETKİSİ 

 
 

LABlearning projesinin Boston-A.B.D. merkezli, uluslararası 
düzeyde 20 yılı aşkın bir süredir okul sonrası kulüpler 
aracılığıyla yaratıcı medya tabanlı öğretim sunmakta olan the 
Intel Computer Clubhouse Network gibi Avrupa sınırları 
dışından bir ortağı bulunmaktadır. ICCN, bu alanda dünya 
çapında en deneyimli kurum olarak görülmektedir. 
LABlearning projesinin mücadelelerinden biri, ICCN etkisini 
yaygınlaştırma ve örgün eğitime faydalı hale getirmektir.  
İkinci Koordinasyon toplantısı sırasında Danimarka’da 
kaydedilen ilham verici videoları izlemek için- 
www.LABlearning.eu 
 
 

SIKI EĞLENCE HİKAYELERİ 

 
 

2012 yazı sonrası medya laboratuvarları kurulduğunda, web 
sitemize sıkı eğlence (gençler, projeleri üzerince sıkı 
çalışmalar yürütürken aynı zamanda da eğlenmektedirler) 
olarak isimlendirdiğimiz daha çok hikaye eklenecektir. Proje, 
gençleri kendi materyallerini kullanarak hikaye anlatımına 
katkı sağlamaları konusunda teşvik edecektir.  

LABlearning
NEWS

 Sayı 1- Haziran 2012 
LABlearning projesi Avrupa Komisyonu Hayatboyu Öğrenme Programı tarafından finanse edilmektedir. Proje, amaçsız ve 

dezavantajlı gençleri, projeye dahil ederek, onların tekrar motive edilmesini ve böylece, Avrupa genelindeki ilgili kuruluş ve 
öğretmenlere faydalı yönlendirmeler sunmayı hedeflemektedir. 

İrtibat için: proje web sitesini ziyaret edin. 

 

Comenius LABlearning 
Bu proje, Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın, yalnızce yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, 
yayında geçen bilginin herhangi bir yerde kullanılmasında sorumlu tutulamaz.  
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