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O projeto visa testar e implementar
metodologias e práticas inovadoras
no campo da educação, em
escolas secundárias de 8 países
europeus:

REPÚBLICA CHECA, FINLÂNDIA,
GRÉCIA, ITÁLIA, LITUÂNIA, POLÓNIA,
PORTUGAL e TURQUIA.
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Obje tivos

1 Valorizar a literacia digital dos alunos,

as diferentes competências
desenvolvidas nas diversas escolas,
bem como a seu envolvimento numa
cidadania ativa.

2 Promover a criatividade dos

jovens através da sua
participação nos “Ateliers Digitais”,
utilizando para tal as metodologias
de Alberto Manzi e
Bruno Monari
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1 Transpor práticas digitais extra para

os curricula das escolas, apoiando o
desenvolvimento social e a inovação ao
nível local.

,. Promover o conceito da Escola

como o sítio ideal para imaginar,
pensar e “testar o futuro”.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
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PRODUTOS

ATIVIDADES

INTELECTUAIS

CONJUNTO DE FERRAMENTAS
NACIONAIS
Em oito línguas diferentes e com a
publicação dos diferente “Dossiers
Digitais”.

APRENDENDO, ENSINANDO E
ATIVIDADES DE TREINAMENTO
Organização de 2 Atividades de Ensino e
Aprendizagem Transnacionais em Bolonha, em
sede do Arquivo e Centro Alberto Manzi em
Bolonha, para se conceber o novo formato de um
"Atelier Digital", com professores e outros parceiros,
utilizando para tal as metodologias de Alberto
Manzi e Bruno Monari.

..

a

/

FORMAÇÃO NACIONAL DE
PROFESSORES
Formação de 120 professores oriundos de 8
países distintos, com base nas novas
metodologias, promovendo ideias e ferramentas
para um modelo de educação e programas de
formação mais atrativos.

EXPERIMENTAÇÃO DO ATELIER
DIGITAL NAS ESCOLAS
Os professores irão implementar várias
experiências educacionais, partindo de conteúdos
das TIC e desenvolvendo depois uma tarefa
manual, com ferramentas e materiais específicos,
de modo a iniciarem uma pesquisa individual e
coletiva com os alunos e que será desenvolvida
durante todo um ano letivo.

Um MANUAL em Inglês com especial
enfoque nos elementos metodológicos e
nos elementos chave de transferência de
competências enfatizados durante a
formação.

EVENTOS

MULTIPLICADORES
SEMINÁRIOS NACIONAIS

para apresentar os resultados do projeto.

CONFERÊNCIA FINAL

Em Bolonha, para apresentar e discutir
com os peritos dos parceiros e também
com peritos externos o Manual, os 8
Conjuntos de Ferramentas, as
metodologias e os primeiros 40 “Ateliers
Digitais” concebidos e implementos
durante a execução do projeto.

