CO-LAB (grudzień 2015 – styczeń 2018) to projekt koordynowany przez European Schoolneti finansowany z programu
Erasmus+ Komisji Europejskiej.
European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org) to sieć 31 ministerstw edukacji europejskich krajów członkowskich
, której celem jest wprowadzanie innowacji edukacyjnych na poziomie europejskim. Stanowiąc jedną z większych
międzynarodowych grup doradców, European Schoolnet realizuje kluczowe usługi edukacyjne w imieniu Komisji
Europejskiej, ministerstw edukacji krajów członkowskich oraz partnerów z przemysłu.
Działania
•
•
•

sieci European Schoolnet obejmują trzy obszary:
Polityka edukacyjna, badania i innowacje: udostępnianie informacji i dokumentowanie.
Usługi dla szkół: zacieśnianie i umacnianie współpracy szkół z całej Europy.
Rzecznictwo: jak TIK i media cyfrowe przyczyniają się do przeobrażeń procesów nauczania i uczenia się.

PARTNERZY PROJEKTU CO-LAB
Federalne Ministerstwo
Edukacji i Spraw Kobiet (AT)

Instytut Badań
Edukacyjnych (PL)

GO! Edukacja Społeczności
Flamandzkiej (BE)

www.bmbf.gv.at

www.ibe.edu.pl

www.g-o.be

Fundacja Edukacji Informatycznej
(EE)

Krajowa Rada ds. Oceniania i
Programu Nauczania (IE)

Ministerstwo Edukacji (PT)

www.hitsa.ee

www.ncca.ie

www.dge.mec.pt

DZIAŁAJ WSPÓLNIE Z NAMI
colab.eun.org

info-colab@eun.org

#Colab_eu

www.facebook.com/groups/COLABEU/

Pomoc Komisji Europejskiej w powstaniu niniejszej publikacji nie stanowi wyrazu poparcia dla zawartych w
niej treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów; Komisja Europejska nie ponosi ani nie podlega
odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie informacji w niej zawartych.

CO-LAB
Collaborative Education Lab

Oparty na faktach dialog decydentów i specjalistów-praktyków
wsparciem dla nauczania i uczenia się poprzez współdziałanie

Projekt CO-LAB wspiera upowszechnianie nauczania i uczenia się poprzez
współdziałanie w klasie XXI wieku, szkoląc specjalistów-praktyków z całej
uczniami i zalecając udane rozwiązania na podstawie opartego na faktach
dialogu decydentów i specjalistów-praktyków.
CO-LAB to projekt zwrócony ku przyszłości, który skupia się na urzeczywistnieniu
w klasach nauczania i uczenia się poprzez współdziałanie. Umiejętność
efektywnego współdziałania, zarówno online, jak i offline, jest cenna dla XXI
wieku i pomaga odnosić sukcesy w złożonych środowiskach zawodowych i
społecznych dnia dzisiejszego. Jednak uczenie współdziałania czy uczenie
poprzez współdziałanie wciąż należą w szkołach do rzadkości. Przyczyny
tego stanu rzeczy znajdują się w braku zrozumienia, co tak naprawdę
uwarunkowaniach polityki edukacyjnej. Decydenci i specjaliści-praktycy
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Osoby prowadzące
szkolenia nauczycieli,
praktykanci i nauczyciele
są szkoleni online w
zakresie wdrażania
tych scenariuszy
na kursach
MOOC projektu
CO-LAB
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w otoczeniu edukacyjnym oznacza współdziałanie oraz w negatywnych

Partnerzy projektu
wzbogacają istniejące
scenariusze wykorzystujące
nauczanie poprzez
współdziałanie, które
zostały zatwierdzone
przez praktyków
z całej Europy, w
tym wskazówki
dotyczące
oceniania
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Europy, umożliwiając im testowanie innowacyjnych metod ze swoimi

potrzebują wydzielonego miejsca i czasu na eksperymentowanie i lepsze
zrozumienie, czym w kategoriach polityki i praktyki edukacyjnej jest
nauczanie i uczenie się poprzez współdziałanie. Projekt CO-LAB
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Szkolenia online, prowadzone przez ekspertów oraz
kolegów i koleżanki po fachu na kursach MOOC projektu
CO-LAB (do udostępnienia na stronie Akademii European
Schoolnet – www.eunacademy.eu)

Dowie

Konkretne propozycje nauczania poprzez współdziałanie na zajęciach
w klasie
Inspiracje płynące z filmów wideo i materiałów pomocniczych
Uczestnictwo w ogólnoeuropejskiej społeczności praktyków

Co projekt CO-LAB oferuje decydentom ?
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Oparty na faktach dialog ze specjalistami-praktykami, prowadzony
zarówno online, jak i offline
Lepsze zrozumienie, jakobecne uwarunkowania polityki
edukacyjnej ułatwiają/utrudniają nauczanie i uczenie się poprzez
współdziałanie na zajęciach w klasie
Wykorzystanie końcowych zaleceń projektu CO-LAB w charakterze
pomocy przy uzasadnianiu potrzeby modyfikacji starych lub tworzenia
nowych polityk z myślą o lepszym wsparciu nauczania poprzez
współdziałanie w szkołach

dz się wię
cej na colab.eun.org

CO-LAB
Collaborative Education Lab

Nauczyciele zgłaszają czynniki
ułatwiające/utrudniające wdrażanie,
wykorzystując do tego społeczność
online oraz warsztaty, podczas których
wymieniają informacje i opinie z decydentami
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Naukowcy
dokonują
ewaluacji
wyników
uzyskanych
podczas faz
szkolenia,
testowania i
zgłaszania, a
wszyscy partnerzy
przedstawiają
zalecenia mające na
celu upowszechnienie
nauczania i uczenia się
poprzez współdziałanie
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praktykom ?
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zapewnia tym interesariuszom taką możliwość.

ZGŁ ASZANIE

Co projekt CO-LAB oferuje specjalistom-

Nauczyciele i
praktykanci
testują w
klasach
scenariusze
oparte na
współdziałaniu

