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UUTISKIRJE NRO 3 
 
LOPPURAPORTTI ON VALMIS! 

LabCon -projektin yhteistyökumppaneilla on ilo ilmoittaa, että 

hankkeen loppuraportti on julkaistu!  

Loppuraportin tavoitteena on esitellä parhaita keinoja   

digiosaamisen parantamiseen. Luomamme yhteinen 

oppimislaboratoriomalli on suunnattu erityisesti matalan 

koulutustason ja heikot digitaidot omaaville. 

Toivomme sen olevan avuksi kouluttajille ja aikuisopetuksen 

muulle henkilökunnalle heidän kohdatessaan uuden 

teknologian käyttöön pelokkaasti suhtautuvia asiakkaita. 

Loppuraportin voi vapaasti ladata PDF-muodossa tästä: 

LabCon White Paper in English 

VIIMEISIMMÄT TAPAHTUMAT 

Giresunin tapaaminen 

28–29.3.2022 kaikkien osallistujamaiden edustajat tapasivat 

toisensa viimeinkin kasvokkain Giresunissa Turkissa. 

Pandemian vuoksi emme olleet päässeet tapaamaan kahteen 

vuoteen ja olikin hienoa päästä keskustelemaan LabCon -

projektin etenemisestä. 

Haluamme lämpimästi kiittää 

Giresun Lisesiin kollegoita 

vieraanvaraisuudesta. 
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Projektin nettisivu 

https://labcon.libereta-fvg.it/ 

Facebook-sivu 
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Koulutus Udinessa 

LabCon projektin yhteinen koulutustilaisuus järjestettiin suunnitellusti Udinessa Università delle 

LiberEtàssa 26-28.4.2022. 

Osallistujat yhdeksästä maasta (3 Puolasta, 2 Turkista, 2 Ranskasta ja 2 Suomesta) pääsivät 

osallistumaan hankkeen koordinaattorien järjestämiin aktiviteetteihin ja vierailuihin. Näimme kahden 

Università delle LiberEtàn opettajan pitämät mielenkiintoiset esitelmät oppimisstrategioista ja 

sosiaalisista suhteista pandemian aikana. Lisäksi innostavaa oli tutustuminen data-analytiikkaan ja 

tekoälyyn Università degli Studi di Udine laboratorioissa ja Bean Tech yrityksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

Tapaaminen Krakovassa 

4.-5.5.2022 Krakovan pedagoginen yliopisto toimi isäntänä neljännelle LabCon -projektin 

yhteistapaamiselle. Oli ilo tavata taas kaikki yhteistyökumppanit kauniissa Krakovan kaupungissa. 

Kävimme läpi ja arvioimme huhtikuun lopussa Udinessa järjestettyä koulutusta ja suunnittelimme 

LabConin viimeisiä tapahtumia ja työtehtäviä. 
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Viimeinen kokoontuminen Pariisissa 

Viimeinen tapaaminen järjestettiin Pariisissa 16-17.6.2022.  Iloiseen jälleennäkemiseen sisältyi myös 

haikeutta, sillä projekti loppuu 30. kesäkuuta 32 yhteistyöviikon jälkeen. Myös viimeisellä tapaamisella 

saatiin paljon aikaan; loppuraportin viimeinen versio käytiin läpi ja hyväksyttiin ja viimeiset 

tiedotukseen ja raportointiin liittyvät tehtävät jaettiin.  

 

 

 

 

 LabCon projekti on loppumassa.  

Haluamme kiittää kaikkia LabCon yhteistyökumppaneita, 

osallistujia ja sidosryhmiä tuesta ja panostuksesta projektiimme! 

 

 

 

 

 


