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Mi a Si-Lab?
A SI-Lab projekt célja, hogy a
tanulók,

a

munkaerőpiacon

A SiLab konzorciuma Online
folytatja a munkát!
Hiába

a

Covid-19

válság,

a

SiLab

projekt

értékes készségeket szerezzenek,

partnersége teljes mértékben működőképes maradt,

nevezetesen

és

az

innovációt,

a

sikeresen

vette

az

akadályokat,

még

online

kreatív gondolkodást az "I-Lab"

térben is! Az elmúlt hónapokban a csapat az online

koncepció

ötletgyűjtő

megvalósításával

az

kapcsolatos

iskolán belül.

(brainstorming)
képzési

tevékenységek

platformmal
finomításán

foglalatoskodott.

Az

I-Lab

laboratórium)
innovatív
arra

(innovációs
egy

inspiráló

létesítmény,

terveztek,

amelyet

ötletgyűjtő

platform

tökéletes

eszköz

az

együttműködéshez, valamint a kreatív és innovatív
ötletek csapatos kidolgozására, és azok rögzítésére.

a

A megbeszélésen a partnerség a platform működésének

mindennapi

tesztelését, és egyes funkcióinak finomítását tűzte ki

környezetükből egy újszerű helyre

célul. Ne maradj le további híreinkről sem, és ragadd

kalauzolják, ösztönözve a kreatív

meg a lehetőséget, próbáld ki Te is a platformot, és

és innovatív gondolkodást, és a

hozd létre saját ötletbörzéid!

felhasználókat

közös
képességeket is.

a

hogy

Az

problémamegoldó
Készítsd el ingyenes fiókodat ezen az elérhetőségen!

MIBEN MESTERKEDTÜNK
EZEDDIG?
A

görög

diákjai

partneriskola

virtuális

tanárai

innovációs

és

találkozó

keretében beszélgettek az ideális i-Lab
kialakításáról,

és

iskolájukban.

A

annak

szerepéről

diákok

izgatottan

vettek részt az i-Lab tervezgetésében
tanáraik
tettek

nagy

annak

színvilágára,

örömére.

Javaslatokat

kialakítására,
bútoraira,

és

például
technikai

felszereltségére.

Az új esztendővel új felszerelések érkeztek
Portugáliába, az Agrupamento de Escolas
de Alcanena-ba, és jelenleg is folynak a
munkálatok, hogy új munka-, és interaktív
tereket hozzanak létre a diákok számára,
és

felkészüljenek

Megkezdődött
platform

az

az

online
online

tesztelése

is

oktatásra.
ötletgyűjtő

a

diákokkal.

A

platform nem csak az ötletek gyűjtésére és
rendszerezésére
használható

alkalmas,

a

de

diákok

remekül

írásbeli

és

beszédképességeinek javítására is.

HAMAROSAN VÁRHATÓ
KÖVESS MINKET ONLINE!

A konzorcium most egy blog fejlesztésére
összpontosít,

ahol

az

iskolák

i-Lab

innovációs foglalkozásain készült videók
válnak

majd

elérhetővé,

melyeket

a

@SiLabErasmus

diákok fognak készíteni.

@Si_lab20

A blog magyar, angol, bolgár, olasz,
görög, horvát és portugál nyelven lesz
elérhető.
Maradj naprakész, a SiLab közösség
hamarosan új hírekkel érkezik!

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek
a költségeihez.Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak
bárminemû felhasználásért

#SiLAB

