CO-LABi (detsember 2015 – jaanuar 2018) koordineerib European Schoolnet ja rahastab Euroopa Komisjoni
Erasmus+ programm.
European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) on 31 Euroopa Liidu liikmesriigi haridusministeeriumit
ühendav võrgustik, mis juhib innovaatilist haridust Euroopa tasandil. European Schoolnet juhib rahvusvahelise
ajutrustina peamisi Euroopa haridusteenuseid Euroopa Komisjoni, liikmetest haridusministeeriumite ja valdkonna
partnerite nimel.
European Schoolneti tegevuse võib jagada kolme valdkonda:
• Poliitika, uurimistöö ja innovatsioon: info jagamine ja tõendite kogumine.
• Kooliteenused: koostöö edendamine Euroopa koolide vahel.
• Toetustegevus: kuidas IKT ja digitaalmeedia panustavad õpetamis- ja õppimisprotsesside muutmisesse.
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Sihtasutus (EE)

Õppekava ja Hindamise Riiklik
Nõukogu (IE)

Haridusministeerium (PT)

www.hitsa.ee

www.ncca.ie

www.dge.mec.pt

VÕTKE OSA
colab.eun.org

info-colab@eun.org

#Colab_eu

CO-LAB
Collaborative Education Lab

www.facebook.com/groups/COLABEU/

Asjaolu, et Euroopa Komisjon on selle trükise väljaandmist toetanud, ei tähenda, et ta
kiidaks heaks selle sisu, mis peegeldab üksnes selle autorite vaateid. Komisjon ei vastuta
väljaande sisu mistahes viisil kasutamise eest.

Toetame koostöös õpetamist ja õppimist
tõenduspõhise dialoogi kaudu praktikute ja poliitikute vahel.

CO-LAB toetab koostöös õppimise ja õpetamise süvalaiendamist 21. sajandi
klassiruumis, koolitades selleks praktikuid üle Euroopa ning võimaldades
neil oma õpilastega uuenduslikke meetodeid testida. Samuti saavad nad
pidada tõenditel põhinevat dialoogi poliitikuga ning anda selle alusel
soovitusi selle kohta, mis toimib.
CO-LAB on tulevikku vaatav projekt, mille eesmärk on muuta koostöös
õpetamine ja õppimine klassis reaalsuseks. Võime teha tõhusat koostööd
nii veebis kui ka võrgust väljas on väärtuslik 21. sajandi oskus, mis aitab
meil tänapäeva keerukates töistes ja sotsiaalsetes keskkondades edukalt
hakkama saada. Siiski on koostöö kohta või selle kaudu õppimine koolides

Projektipartnerid
rikastavad olemasolevaid
koostöös õppimise ja õpetamise
stsenaariumeid, mille
sobivust on üle Euroopa
tegutsevad praktikud
kinnitanud. Siia
alla kuuluvad ka
hindamise juhendid

endiselt harv nähtus. Selle põhjus on puudulik arusaam, mida tõeline
selle kasvu tihtipeale takistavad. Praktikud ja poliitikud vajavad selleks
mõeldud ruumi ja aega, et katsetada ja paremini mõista, mida koostöös
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koostöö hariduse kontekstis tähendab, ning poliitilised tingimused, mis
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Õpetajate koolitajad,
õpetajaks õppijad
ja õpetajad saavad
veebikoolitusi, kuidas
stsenaariumeid
CO-LAB MOOCis
rakendada

õppimine ja õpetamine poliitilises ja praktilises kontekstis tähendab.

mis toimuvad CO-LABi MOOCis (sellele antakse ligipääs European
Schoolneti Akadeemias - www.eunacademy.eu)

Rohke

Konkreetsed soovitused tundides koostööks õpetamiseks ja õppimiseks
Võimalus koguda inspiratsiooni videotest ja kasutada juhendmaterjali
Võimalus osaleda üleeuroopalises praktikakogukonnas

Kuidas Co-LAB poliitikuid aitab ?

•

Võimalus osaleda tõenduspõhises dialoogis praktiseerivate

•

Paremini mõista, kuidas olemasolevad poliitikatingimused toetavad

•

Kasutada CO-LABi kokkuvõtvaid soovitusi, mis annavad infot poliitika

spetsialistidega nii veebis kui ka silmast silma

m teavet
leiate siit: colab.eun.org
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Võimalus osaleda ekspertide ja kolleegide juhitavatel veebikoolitustel,

CO-LAB
Collaborative Education Lab

ja/või takistavad tundides koostöös õpetamist ja õppimist
parandamise või uue poliitika loomise vajaduse kohta, et koostöös
õpetamist ja õppimist koolides paremini toetada

Õpetajad saavad veebikogukonnas ja
töötubades osaledes anda poliitikutele
teada rakendamist soodustavatest
ja takistavatest teguritest
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•

Uurijad
hindavad
koolituse,
hindamise ja
aruandluse
etappide
tulemusi ning
kõik partnerid
koostavad
soovitusi
koostöös õpetamise
ja õppimise
süvalaiendamiseks

ARUANDLUS

Kuidas Co-LAB praktikuid aitab ?
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CO-LAB pakub neile sidusrühmadele seda võimalust.

Õpetajad ja
õpetajaks õppijad
testivad enda
õpilastega tundides
koostööstsenaariumeid

