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Celem projektu jest 
przetestowanie i 
wprowadzenie do programu 
szkolnego innowacyjnych 
metod i praktyk edukacyjnych 
w 8 krajach europejskich:
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- Wykorzystanie wiedzy,
kompetencji medialnych i
cyfrowych uczniów oraz
zaangażowanie ich w aktywne
obywatelstwo.
- Rozwój kreatywności uczniów
w ramach zajęć w szkolnych 
laboratoriach Digital Atelier, 
prowadzonych według metod 
włoskiego pedagoga Alberta 
Manziego oraz włoskiego artysty 
Bruna Munariego.
- Wdrażanie praktyk,
doświadczeń i kompetencji
medialnych uczniów w stały
program nauczania w szkołach
oraz wspieranie rozwoju
społecznego i innowacyjnego na
poziomie lokalnym.
- Wspieranie i promowanie szkoły
jako miejsca umożliwiającego
rozwijanie wyobraźni,
krytycznego myślenia oraz
wypróbowania możliwych ścieżek
rozwoju.



PRZEWODNIK

WYDARZENIA
KRAJOWE SEMINARIUM

KONFERENCJA

CO ROBIMY? 

NAUKA, NAUCZANIE I 
SZKOLENIE 

Organizujemy 2 międzynarodowe 
szkolenia w Bolonii , podczas których 
nauczyciele zaangażowani w projekt 
oraz partnerzy projektu mają szansę 
odkryć i poznać metody Bruna 
Munariego i Alberta Manziego, by 
potem tworzyć i prowadzić innowacyjne 
Digital Atelier w swoich krajach.
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KRAJOWE SZKOLENIA 
DLA NAUCZYCIELI

Prowadzimy szkolenia łącznie dla 
120 nauczycieli pochodzących z 8 
krajów europejskich. Dzięki

metodom Munariego i Manziego 
inspirujemy i dostarczamy uczestnikom 
nowe pomysły i narzędzia, dzięki 
czemu mogą uatrakcyjniać swoje lekcje 
i programy nauczania! 

LABORATORIUM 
DIGITAL ATELIER W 

SZKOLE

Tworzymy przestrzeń, w której 
nauczyciele będą prowadzić zajęcia 
edukacyjne oparte na kreatywnym i 
innowacyjnym wykorzystaniu mediów, 
nowych technologii i aplikacji. W 
laboratoriach Digital Atelier uczestnicy 
poznają nowe sposoby kreatywnego 
wykorzystania znanych im technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w 
życiu codziennym. W każdym kraju 
zostanie opracowanych 5 projektów 
Digital Atelier, łącznie aż 40 osobnych 
programów edukacyjnych! 

Każda organizacja partnerska 
zaprezentuje wyniki projektu App 
Your School w swoim kraju podczas 
seminarium krajowego.

Podczas konferencji zamykającej 
projekt w Bolonii zaprezentujemy: 
podręcznik dla nauczycieli i 
edukatorów, przewodnik oraz 40 
programów edukacyjnych. Będzie to 
też okazja do przedyskutowania 
efektów projektu z partnerami i 
ekspertami.

PUBLIKACJE

Przygotujemy (w 8 językach 
europejskich) przewodniki, które 
ułatwią wdrażanie programu Digital 
Atelier w szkołach. W każdym pakiecie 
znajdą się sposoby kreatywnego 
wykorzystania kompetencji 
medialnych uczniów w pracy w 
połączeniu z nowymi mediami i 
aplikacjami.

Tworzymy uniwersalny podręcznik w 
języku angielskim, zawierający opis 
metodologii Bruna Munariego i Alberta 
Manziego wraz z przedstawieniem 
kluczowych etapów rozwijania 
umiejętności poprzez szkolenia. 




