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www.appyourschool.euProjekt se zameřuje na testování 
a implementaci inovativních 
metod a postupu v oblasti 
vzdelávání, a to na druhých 
stupních základních škol v 8 
evropských zemích: 
CESKA REPUBLIKA • FINSKO •
RECKO • ITALIE • LITVA • 
POLSKO • PORTUGALSKO • 
TURECKO

Cíle
 Zhodnotit mediální  
gramotnost mezi studenty, 
jejich kompetence rozvíjené 
mimo školu, jejich zapojení    
do aktivního obcanství.
 Rozvíjení kreativity mladých lidí 
skrze „Digitální ateliéry“, které 
využívají metodologie Alberta 
Manziho a Bruna Munariho. 
 Přenesení mimo-školních 
aktivit žáku spojených                    
s digitálními médii do ucebních 
plánu, zároven podpoření 
spolecenského rozvoje a 
inovací na lokální úrovni.
 Podpora rozvoje škol jako 
míst urcených k přemýšlení, 
představivosti a „testování 
budoucnosti“.



INTELEKTUALNI 

VYSTUPY 

DISEMINACNI 

SETKANI

NARODNI PRIRUCKY 
v 8 ruzných jazycích. Přírucky budou 
osvetlovat „jak na to“ a příklady „co 
udelat“. Jejich význam je podpora ucitelu 
snažících se implementovat přístupy 
a metodologie projektu v jejich vlastní 
zemi. Každá přírucka bude soustředena 
na mediální kompetence studentu a na 
kreativní využití nových médií a aplikací.

MANUAL v anglictine s durazem 
na metodologii a klícové elementy 
předávání dovedností skrze trénink.

NARODNI SEMINARE 
sloužící k prezentaci výstupu projektu.

ZAVERECNA KONFERENCE 
v Boloni, kde se budou prezentovat 
výstupy projektu s externími experty 
a s experty jednotlivých projektových 
partneru. Bude zde představen 
zmínený Manuál, 8 národních přírucek, 
metodologie a 40 provedených 
Digitálních ateliéru.

AKTIVITY

VZDELAVACI 
A TRENINKOVE AKTIVITY

V rámci projektu se uskutecní 2 vzdelávací 

a tréninkové aktivity, které probehnou 

v Boloni. Zde budou ucitelé a partneři 

projektu objevovat a pracovat s „Metodou 

Alberta Manziho“ a „Metodou Bruna 

Munariho“, za úcelem tvorby „Digitálního 

Ateliéru“.

NARODNI SKOLENI
UCITELU

Školení 120 ucitelu z 8 evropských zemí 

na téma nových metodologií,  
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přístupu a nástroju, které zatraktivnují 

vzdelávání.

VYZKOUSENI 
DIGITALNICH ATELIERU 

VE SKOLACH

Digitální ateliér je „laboratoř“, ve které                        

ucitel zprostředkuje žákum ICT cinnost 

s využitím metodologií Alberta Manziho               

a Bruna Munariho. Výsledkem bude 

vzdelávací zkušenost založená 

na kreativním využití nových médií a 

aplikací, rozvíjejícím inovativní zpusoby 

využití médií. Cílem je vyvinout digitální 

gramotnost aplikovatelnou v opravdových 

životních situacích. V každé zemi 

probehne 5 digitálních ateliéru, celkove 

tedy 40 vzdelávacích aktivit.


