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Mi a Si-Lab?
A

Si-Lab

projekt

célja,

hogy

a

tanulók a munkaerőpiacon értékes
készségeket szerezzenek, nevezetesen
az innovációt, a kreatív gondolkodást
és

digitális

gondolkodást

Első nemzetközi
partnertalálkozó

azáltal,

Projektünk 2020. december 17-én indult a „Prof. Dr.

hogy az iskolán belül létrehoznak egy

Assen Zlatarov” iskola szervezésében Szófiában, ahol a

innovatív laboratóriumot: egy I-lab-et.

partnerek azért találkoztak, hogy megkezdhessék a
projekt tevékenyégeinek végrehajtását. A találkozó

Ez egy inspiráló innovatív létesítmény,

során a partnerek a projekt két alapvető eredményének

amelyet

megvalósítására összpontosítottak:

arra

terveztek,

hogy

felhasználókat

a

környezetükből

kiszakítsák

'rendkívüli'

helyre,

kreatív

innovatív

és

a

mindennapi
ösztönözve

egy
a

gondolkodást,

1. eredmény - Az i-lab létrehozása: Útmutató a
speciális

i-lab

terek

létrehozásához

a

diákok

szükségletei szerint!

valamint a problémamegoldás felé

2.

történő

erre

létrehozása: Egy online i-lab szoftver fejlesztése

kialakított környezetben a technológia

annak érdekében, hogy a partnerek garantálhassák

és az elősegítő technikák keverékén

az i-lab élményhez való online hozzáférést a 12

keresztül.

évesnél idősebb diákok, és tanáraik számára.

együttműködést

egy

eredmény

-

Az

i-lab

online

szoftverének

MIT ÉRTÜNK EL EDDIG?

HOVÁ TART A SiLab?

A projekt tevékenységeinek ezen kezdeti szakaszában
2020. február 24. és 26. között a partnerországok
tanárai

és

oktatói

résztvettek

az

első

képzési

tevékenységen Katerini-ben (Görögország).

valamint eszközeinek (digitális és offline) ismertetéséről
szólt, illetve kiemelt szerepet kapott az i-lab terek
módja

a

tanulók

igényeire

ellenére,

hogy

a

COVID

vészhelyzet világszerte jelen van, a
csapat egy pillanatra sem állt meg!

A képzés az i-lab bemutatásáról, felhasználhatóságáról,

létrehozásának

Annak

való

tekintettel.

A partnerek egy Online workshop
sorozat indítására összpontosítanak,
hogy

összegyűjthessék

és

bemutathassák az iskolákban az ilabokkal

kapcsolatos

bevált

gyakorlatokat és ötleteket, amelyek
tanárok, oktatók, moderátorok és az
iskolai alkalmazottak számára Európa

KÖVESS BENNÜNKET ONLINE

szerte elérhetővé válnak majd. A
következő képzés 2020 októberében
pedig

Budapesten

(Magyarország)

kerül megrendezésre.

@SiLabErasmus
Ezen

@Si_lab20

felül

a

partnerek

mind

az

eTwinning platformon, mind egy
külön, a projekt számára készített
weboldalon

is

népszerűsíitik

tevékenységüket.
És ez még nem minden!
naprakész

a

Si-Lab

alakulásáról!
Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez
nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé
ezen információk bárminemű felhasználásáért.

#SiLAB
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