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A SI-Lab projekt célja, hogy a
tanulók,
a στοχεύει
munkaerőpiacon
Το έργο Si-Lab
στη βελτίωση
της απασχολησιμότητας
των μαθητών,
értékes
készségeket szerezzenek,

βοηθώντας
τους
αναπτύξουν
nevezetesen
az να
innovációt,
a
μερικές από τις πιο αξιόλογες
kreatív gondolkodást az "I-Lab"
δεξιότητες στην αγορά εργασίας,
koncepció
megvalósításával
az
δηλαδή
την
καινοτομία,
τη
iskolán
belül.σκέψη και τις ψηφιακές
δημιουργική
δεξιότητες, μέσω της έννοιας του «iLab» στο σχολικό περιβάλλον.

Az

I-Lab

(innovációs

• PROJEKT HÍRLEVÉL

MEGJELENT A SI-LAB
ÚTMUTATÓJA!
Nemrég

jelent

meg

a

Si-Lab

útmutatója:

"Hogyan valósítsuk meg az iskolai innovációs
laboratóriumokat?" címmel, amely projektünk
egyik legfontosabb eredménye. Ez az útmutató
hét

fejezetre

tagolódik,

koncepciójának,
megvalósításának

amelyek

a

Si-Lab

létrehozásának
minden

és

aspektusával

foglalkozik. Többek között ezeket tartalmazza:

inspiráló

kérdőívek a tanárok és iskolavezetők számára,

innovatív
létesítmény,καινοτομίας)
amelyet
Ένα i-Lab (εργαστήριο
είναι μια terveztek,
εμπνευσμένη και
ξεχωριστή
arra
hogy
a

diákcsoportokkal játszhat. Ezen kívül számos

laboratórium)

egy

εγκατάσταση που έχει
για
felhasználókat
a σχεδιαστεί
mindennapi

να μεταφέρει τους χρήστες από τα
környezetükből egy újszerű helyre
καθημερινά τους περιβάλλοντα σ' έναν
kalauzolják,
ösztönözve
a kreatív
διαφορετικό χώρο,
ενθαρρύνοντας
τη
és
innovatív και
gondolkodást,
és a
δημιουργική
καινοτόμο σκέψη
καθώς και τη συνεργασία
για την
közös
problémamegoldó
επίλυση προβλημάτων.

képességeket is.

vagy

jégtörő

mintát

és

példát

játékok,
talál

amelyeket
az

a

óravázlatokra,

amelyeket kinyomtathat, átalakíthat és újra
felhasználhat saját iskolájában. Tekintse ezt az
útmutatót térképnek, amely végigvezeti Önt
egy új oktatási kalandon! Töltse le és fedezze
fel

az

útmutatót

a

https://silab-project.eu/results/

weboldalunkon:

KÖZÖS KÉPZÉS
RIJEKÁBAN,
HORVÁTORSZÁGBAN
A

projekt

utolsó

közös

képzésre

november 29. és december 3. között
került sor a horvátországi Rijekában. Az
első napon a rijekai PRHG (első horvát
gimnázium)

látta

Portugáliából,
Bulgáriából

vendégül

a

Görögországból

és

érkezett

Gyermekházban,
jégtörő

kollégákat

ahol

a

a

vendégek

tevékenységeken

és

workshopokon vettek részt. A következő
napokban az iskolai partnerek számos
foglalkozást tartottak a legkülönbözőbb
témákban:

informatika,

táplálkozás,
környezeti

vállalkozói
lábnyom,

élelmiszertermelés.
workshopok

mellett

lehetőségük
természeti

élelmiszer

volt
és

szellem,
fenntartható

Az
a

és

érdekes

résztvevőknek

felfedezni

építészeti

Rijeka

szépségeit,

3. NEMZETKÖZI
PROJEKTTALÁLKOZÓ
A

rijekai

közös

képzéssel

együtt

december 2-án került sor a harmadik
és

egyben

utolsó

projekttalálkozóra.

nemzetközi

Minden

partner

bemutatta a projekttevékenységek és
eredmények előrehaladását, valamint
a következő lépéseket. A partnerség
megvitatta

a

projekt

befejezésének

előkészítő tevékenységeit is, amelyek
elősegítenék

a

projekt

fenntarthatóságát és hasznosítását. Ez
volt

a

projekt

találkozója,

de

utolsó
reméljük,

hivatalos
hogy

jövőben újra együtt fogunk működni!

valamint Pula, Rovinj és Opatija isztriai
városokat.

További

részletek

weboldalunkon

erről

a

olvashatók:

https://tinyurl.com/m2zmnc3v

KÖVESS MINKET ONLINE!

@SiLabErasmus

@Si_lab20

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for
any use which may be made of the information contained
therein.

HAMAROSAN
A Si-Lab Útmutató hamarosan horvát,
bolgár, görög, magyar, portugál és olasz
nyelven
is
elérhető
lesz.
Záró
tevékenységként
a
projektpartnerek
minden
országban
multiplikációs
konferenciákat szerveznek a projekt
eredményeinek terjesztése érdekében.
#SiLAB

a

