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Χρησιμοποιώντας το μέσο της παραγωγής ψηφιακών ταινιών,
το έργο «Digital Latin Quarter» υποστηρίζει την ανάπτυξη
υπεύθυνων και ενημερωμένων νέων πολιτών που θα
αποκτήσουν δεξιότητες στον τομέα των ψηφιακών μέσων και
διευκολύνει την πρόσβασή τους σε εργαλεία του εικονικού
κόσμου με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.
Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι η δημιουργία
του Αναλυτικού Προγράμματος ACT, ενός προγράμματος
εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει 10 ενσωματωμένες ενότητες
που οικοδομούν σταδιακά τις βασικές ικανότητες των νέων σε
θέματα όπως είναι ο αριθμητικός αλφαβητισμός, ο γλωσσικός
αλφαβητισμός, οι δεξιότητες στον τομέα των ψηφιακών μέσων,
οι κοινωνικές ικανότητες, οι ικανότητες ως ενεργοί πολίτες και
η διαπολιτισμική επίγνωση, μέσα από την εφαρμογή τεχνικών
που βασίζονται στην έρευνα και στην ενσωματωμένη μάθηση. Οι
θεωρίες που αναφέρονται στις δραστηριότητες των λειτουργών
που ασχολούνται με τη νεολαία, συμφωνούν στο ότι είναι πιθανό
οι νέοι να νιώσουν ότι συμμετέχουν περισσότερο σε ένα έργο
το οποίο βασίζεται στα δικά τους ενδιαφέροντα. Από αυτή την
άποψη, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει
σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη δημιουργικών έργων στα οποία
συμμετέχουν οι νέοι.
Για να ενισχυθεί η πρακτική εφαρμογή του Αναλυτικού
Προγράμματος ACT, έχει αναπτυχθεί μια σειρά από καινούρια
εργαλεία και πηγές επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι πηγές
επαγγελματικού προσανατολισμού εστιάζονται στους τομείς
της ανάπτυξης των κινήτρων και της προσωπικής ανάπτυξης,
ως προς τον καθορισμό στόχων, την χαρτογράφηση ευκαιριών
καριέρας και εκπαίδευσης, την προώθηση των δεξιοτήτων
ομαδικής εργασίας, την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης, την
προετοιμασία για καριέρα στον τομέα των ψηφιακών μέσων ή
την αναγνώριση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων σε άλλους τομείς.
Ενώ το περισσότερο διάστημα οι νέοι είναι δέκτες ψηφιακών
πληροφοριών και ψυχαγωγίας, η ευκαιρία που τους δίνεται

να γίνουν δημιουργοί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα, μπορεί
να μετατραπεί σε ένα ισχυρό εργαλείο ενδυνάμωσης της
δημιουργικότητάς τους καθώς και του ρόλου τους ως πολίτες.
Αυτές οι πηγές επαγγελματικού προσανατολισμού
παρουσιάζονται μέσα από ποικίλες μορφές που περιλαμβάνουν
ένα διαδραστικό οδηγό καριέρας, μια σειρά από βίντεο και φύλλα
εργασίας που το συνοδεύουν, καθώς και βιβλία, όλα βασισμένα
στο πώς να παραμείνεις θετικός και να εξασφαλίσεις την καριέρα
που επιθυμείς. Αυτές οι πηγές θεωρούνται αποτελεσματικοί και
ευχάριστοι τρόποι ενίσχυσης σημαντικών μαθησιακών εμπειριών
και προώθησης του σχεδιασμού καριέρας ανάμεσα στους νέους.
Ενώ είναι σημαντικό να υποστηρίζονται οι νέοι ως προς το
σχεδιασμό της μελλοντικής τους καριέρας, είτε από ακαδημαϊκή
είτε από επαγγελματική άποψη, τα εργαλεία επαγγελματικού
προσανατολισμού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου
DLQ εστιάζονται στην ανάπτυξη της επίγνωσης των νέων ως
προς τις ανώτερες κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται για να
πετύχουν στο χώρο εργασίας.
Ως μέρος των πηγών επαγγελματικού προσανατολισμού, το
έργο DLQ έχει αναπτύξει τα ακόλουθα εργαλεία έτσι ώστε
να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των νέων που
συμμετέχουν στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του DLQ. Αυτά περιλαμβάνουν:
•
•

•

Τον οδηγό πορείας ευκαιριών εργοδότησης σε
επαγγέλματα σχετικά με τα ψηφιακά μέσα.
Μια σειρά από τρία σύντομα βίντεο, τα οποία
χρησιμοποιούν τη μουσική, το διάλογο και την κωμωδία
για την προώθηση βασικών μηνυμάτων σε σχέση με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό.
Εικονογραφημένα βιβλία και φύλλα εργασίας
που συνοδεύουν τα βίντεο επαγγελματικού
προσανατολισμού.

Ο οδηγό πορείας ευκαιριών εργοδότησης σε επαγγέλματα
σχετικά με τα ψηφιακά μέσα παρέχει μια επισκόπηση των
ευκαιριών κατάρτισης, εκπαίδευσης, και καριέρας στα ψηφιακά
μέσα και στον τομέα της παραγωγής ταινιών σε κάθε χώρα που
λαμβάνει μέρος στο έργο. Οι χώρες αυτές είναι η Ιρλανδία, η
Γερμανία, η Λιθουανία και η Κύπρος. Ο οδηγός έχει σχεδιαστεί
ως ένα βασικό εργαλείο καθοδήγησης για τους συμμετέχοντες
του έργου DLQ και για εκείνους που ενδιαφέρονται για μια
καριέρα στον τομέα των ψηφιακών μέσων και της παραγωγής
ταινιών. Εκτός από την επισκόπηση των ευκαιριών σε κάθε χώρα,
αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός είναι πλήρως διαδραστικός,
επιτρέποντας στους νέους να πειραματιστούν με μια σειρά από
σενάρια καριέρας προκειμένου να βρουν την καριέρα που τους
ταιριάζει.
Επίσης, ο οδηγός παρουσιάζει λεπτομερείς περιγραφές των
επαγγελμάτων που συναντώνται στον τομέα των ψηφιακών
μέσων και της παραγωγής ταινιών σε κάθε χώρα. Οικοδομώντας
πάνω στα όσα πέτυχε το προηγούμενο έργο Δια Βίου Μάθησης,
Guide Me, η κοινοπραξία του έργου DLQ αναβάθμισε μια σειρά
από πηγές σε μορφή βίντεο για να βοηθήσουν στην προώθηση
του επαγγελματικού προσανατολισμού ανάμεσα στους
νέους. Αυτές οι πηγές αφορούν μια σειρά από βασικά θέματα
καθοδήγησης όπως:
1.
2.
3.

Αυτογνωσία
Καθορισμός στόχων
Προετοιμασία για εργοδότηση και συνέντευξη

Το τραγούδι «Positive», αποσκοπεί στο να περάσει στους νέους
το μήνυμα ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες στο σχεδιασμό
καριέρας είναι συχνά ξεκάθαροι και έρχονται με φυσικό τρόπο
σε αυτούς όταν ψάχνουν για εργοδότηση σε ένα επαγγελματικό
τομέα που τους ενδιαφέρει πραγματικά. Το βασικό μήνυμα του
βίντεο και των σχετικών βιβλίων και φύλλων εργασίας είναι ότι

ένας νέος μπορεί να έχει την καριέρα που ονειρεύτηκε, άσχετα με
το τι συνέβη στο παρελθόν.
Το τραγούδι ραπ των «SMART Goals» παρουσιάζει μια
πραγματική ιστορία, σύμφωνα με την οποία ένας νέος που ψάχνει
για δουλειά έχει εγκαταλείψει τις προσπάθειες για επαγγελματική
κατάρτιση και εκπαίδευση και δεν πιστεύει ότι θα βρει κάποια
δουλειά που να τον ενδιαφέρει πραγματικά. Μέσα από αυτό το
βίντεο, φαίνεται ότι με ελάχιστες συμβουλές και με ενθάρρυνση,
ακόμη και η πιο αρνητική στάση μπορεί να αλλάξει και όλοι
μπορούν να βρουν την επαγγελματική και εκπαιδευτική ευκαιρία
που τους ταιριάζει.
Η περίπτωση της κωμικής αναπαράστασης μιας Συνέντευξης έχει
ως στόχο να δώσει έμφαση στο ότι η εξεύρεση και η διατήρηση
μιας δουλειάς χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και αφοσίωση
παρά μια καλή συνέντευξη. Αυτό το βίντεο παρουσιάζει χρήσιμες
υποδείξεις και συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη.
Αυτά τα βίντεο δημιουργήθηκαν και παράχθηκαν με σκοπό να
περάσουν το μήνυμα ότι το πιο επιθυμητό σύνολο δεξιοτήτων
είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που έχουν την περισσότερη
ζήτηση με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Έχοντας ως στόχο την
ενθάρρυνση των νέων για ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, έχει
υιοθετηθεί από την κοινοπραξία του έργου μια νέα καινοτόμα
προσέγγιση σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των
νέων. Αυτές οι πηγές καθοδήγησης αποτελούν μια διαδραστική
και διασκεδαστική προσέγγιση, προσφέροντας νέους τρόπους
επικοινωνίας με τους νέους ως προς το θέμα του επαγγελματικού
προσανατολισμού. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
το διάγραμμα αξιολόγησης RE-ACT, οι πηγές επαγγελματικού
προσανατολισμού προσφέρουν στους εκπαιδευτές και στους
λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία ένα σύνολο από
εργαλεία επαγγελματικού σχεδιασμού, επιτρέποντάς τους να
εργαστούν με τους νέους, να κατανοήσουν τις δυνατότητες

και τις αδυναμίες τους, να σχεδιάσουν την επόμενη ευκαιρία
εκπαίδευσης, και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας σε
έναν τομέα που τους ενδιαφέρει πραγματικά. Το διάγραμμα
αξιολόγησης RE-ACT είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης, το
οποίο αποσκοπεί στο να αξιολογήσει τις βασικές ικανότητες
και δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από τους νέους, ως μέρος
του Αναλυτικού Προγράμματος ACT. Αφού καθοριστούν οι
ικανότητές τους και συζητήσουν με τους εκπαιδευτές τους,
οι νέοι ενθαρρύνονται ώστε να αναζητήσουν επαγγελματικά
μονοπάτια και ευκαιρίες μάθησης χρησιμοποιώντας τον οδηγό
πορείας ευκαιριών εργοδότησης σε επαγγέλματα σχετικά με τα

ψηφιακά μέσα. Αυτό οδηγεί τους νέους στο να εκτιμήσουν τις νέες
δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα που απέκτησαν και να αναλάβουν
το σχεδιασμό της καριέρας τους.
Για να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των πηγών επαγγελματικού
προσανατολισμού, αλλά και σε μια πλειάδα άλλων εκπαιδευτικών
υλικών όπως το γλωσσάριο, τις οδηγίες και τα παραδείγματα
φύλλων εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε τον Ιστοχώρο
Εκπαιδευτών που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του DLQ, www.
digital-latin-quarter.eu. Όλες οι πηγές είναι διαθέσιμες για δωρεάν
χρήση.
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