PROJE
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Projenin amacı 8 Avrupa ülkesinin orta
öğretim okullarında, eğitim alanında ki
yenilikçi metodolojilerin ve alıştırmaların
test edilmesi ve uygulanmasıdır.
ÇEK CUMHURİYETİ •
FİNLANDİYA • YUNANİSTAN•
İTALYA • LİTVANYA • POLONYA
• PORTEKİZ • TÜRKİYE
Hedefler;
Öğrencilerin medya okur yazarlığı
kazanmaları, okullardan edindiği
yetkinliklerin arttırılması, aktif
vatandaşlığa katılımları.
Alberto Manzi ve Bruno Munari
metodolojilerini kullanarak “Dijital
Atölyeler” in geliştirilmesi yoluyla
gençlerin yaratıcılığının teşvik
edilmesi.
Okul müfredatı kapsamında
öğrenciler okul medya işbirliği ile ilgili
uygulamaları transfer ederler ve yerel
düzeyde sosyal kalkınmayı ve yeniliği
desteklerler.
Düşünmek, hayal etmek ve “geleceği
test etmek” için bir yer olarak okulun
gelişimini teşvik etmek.

AKTİVİTELER

FİKRİ

ÇIKTILAR
daha cazip eğitim ve öğretim programları için fikir ve
araçlar sağlama.

EĞİTİM,ÖĞRETİM VE
ÖĞRENME AKTİVİTELERİ
Öğretmenlerin ve ortakların “Alberto Manzi
Yöntemi” ve “Bruno Munari Yöntemi” ile “Dijital
Atölyeler” in tasarımı için somut bir şekilde
keşfedecekleri ve çalışacakları 2 adet Eğitim,
Öğretim ve Öğrenme Aktivitesi Bologna’da
organize edilecektir.

ULUSAL ÖĞRETMEN
EĞİTİMLERİ
8 Avrupa ülkesindeki 120 öğretmene yeni
yöntemlerle eğitim vererek

OKULLARDA
DİJİTAL ATÖLYELERİN
DENENMESİ
Dijital atölye “öğretmen Alberto Manzi ve Bruno
Munari Metodolojilerini kullanarak BİT faaliyetlerini
önerdiği bir” laboratuvar “dır.
Medyayla etkileşime girmek için yenilikçi yollar
geliştiren ve yaşam koşullarında gömülü başarılı
dijital eylemler gerçekleştiren yeni medyanın ve
uygulamaların yaratıcı bir kullanımına dayanan bir
eğitim deneyimi önermektedir.
Her bir ülkede toplam 40 pedagojik hedef için 5
dijital atölye geliştirilecektir.

ULUSAL SETLER

8 farklı dilde. Setler, kendi ülkelerindeki projenin
yaklaşımlarını uygulamak isteyen öğretmenleri
desteklemek için “nasıl yapılacağını” ve “ne
yapılması gerektiği” örneklerini yaygınlaştıracaktır.
Her Set, öğrencilerin medya yeterliliklerine ve
yeni medya ve uygulamaların yaratıcı kullanımına
odaklanacaktır.

EL KİTABI İngilizce olacak ve metodolojik
yönleri ve eğitim yoluyla becerileri aktarmak için
temel unsurlar üzerine odaklanacak.

ÇOĞALTICI

ETKİNLİKLER
ULUSAL SEMİNERLER

Proje sonuçlarını sunmak için.

FİNAL KONFERANSI

Projede tasarlanan ve uygulanan El Kitabı, 8 Araç
Seti, Metodoloji ve 40 Dijital Atölye hakkında
ortakların uzmanlarıyla ve dış uzmanlarla
görüş alışverişinde bulunmak ve tartışmak
için Bolonya ‘da düzenlenecektir..

