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Εργαστήριο διάχυσης με
εμπλεκόμενους φορείς
Το CARDET πραγματοποίησε το
πρώτο
εργαστήριο διάχυσης, σχετικά με το έργο «Digital
Latin Quarter» (DLQ), στις 29 Φεβρουαρίου
2012.
Το
εργαστήριο
παρακολούθησαν
εμπλεκόμενοι φορείς, και πιο συγκεκριμένα
εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου
Παιδείας, εκπρόσωποι σχολείων δεύτερης
ευκαιρίας, εκπρόσωποι συναφών ΜΚΟ, καθώς
και λειτουργοί που ασχολούνται με τη νεολαία.
Το έργο παρουσιάστηκε λεπτομερώς και οι συμμετέχοντες
συζήτησαν τις προοπτικές του εν λόγω έργου, στο πλαίσιο
της Κύπρου, καθώς και τις πιθανές βραχυπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες εφαρμογές του στους τομείς
ενασχόλησής τους. Υπήρξε μια γενικότερη θετική
προσέγγιση προς τους στόχους και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα του έργου και οι συμμετέχοντες έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την εμπλοκή τους στις
δραστηριότητες του DLQ.

Περίληψη των κυριότερων σημείων της ερευνητικής
έκθεσης
Το CARDET συνόψισε τα αποτελέσματα που περιγράφονται στις επιμέρους ερευνητικές εκθέσεις και
δημιούργησε την Περίληψη των κυριότερων σημείων που περιλαμβάνει όλα τα κύρια ευρήματα της
συλλογικής ερευνητικής έκθεσης. Η εν λόγω περίληψη είναι διαθέσιμη στην αγγλική, την ελληνική,
τη γερμανική και τη λιθουανική γλώσσα.
Στην περίπτωση της Κύπρου, η έκθεση ανέφερε ότι
υπάρχουν πολλές προκλήσεις και κενά που πρέπει να
αντιμετωπιστούν, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών,
προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ανάγκες της ομάδας-στόχου. Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχουν κενά σε τομείς όπως
επαγγελματική και καθοδηγητική υποστήριξη για τους
νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο πρόωρης απόσυρσης
από την εκπαίδευση και για τους λειτουργούς που
ασχολούνται με τη νεολαία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των λειτουργών που
ασχολούνται με τη νεολαία, όσο και από την πλευρά των
νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την
εκπαίδευση, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και
την επένδυση σε εναλλακτικές μεθόδους μάθησης, λόγος
για τον οποίο υπάρχει υψηλή δυναμική για το έργο DLQ
στη χώρα.
Όσον αφορά τις άλλες χώρες εταίρους που συμμετέχουν
στο έργο αυτό, μερικά από τα βασικά ευρήματα που
προέκυψαν από την έκθεση δείχνουν ότι, ενώ πολλές
από τις δομές για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της πρόωρης απόσυρσης από την εκπαίδευση υπάρχουν
σε ορισμένες από τις περιοχές που συμμετέχουν σε αυτή
την έρευνα, δεν έχουν αναπτυχθεί και δεν υποστηρίζονται
επαρκώς και γι’ αυτό το λόγο οι υπηρεσίες για τη νεολαία
βρίσκονται διαρκώς υπό πίεση. Επιπλέον, σε άλλες
περιοχές τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί αποκαλύπτουν
ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εκπαίδευση δεύτερης
ευκαιρίας καθώς και μέτρα που απευθύνονται στους
νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο απόσυρσης από την

Συμφωνία για το αναλυτικό πρόγραμμα ACT
Κατά την τρίτη συνάντηση των εταίρων του έργου «Digital Latin Quarter» στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, η
κοινοπραξία συμφώνησε το περιεχόμενο και τη δομή του νέου καινοτόμου αναλυτικού προγράμματος
κατάρτισης του έργου DLQ, με τίτλο ACT. Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αντικατοπτρίζει τους
διοικητικούς, δημιουργικούς, και τεχνικούς ρόλους που υπάρχουν στο διεθνές τομέα των ψηφιακών
μέσων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ACT έχει αναπτυχθεί βάσει μιας
εις βάθους μελέτης των βασικών δεξιοτήτων, ρόλων και
ικανοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο της βιομηχανίας
των ψηφιακών μέσων και, ουσιαστικά, θα δομήσει και θα
ενισχύσει τις βασικές ικανότητες των νέων, οι οποίοι θα
ασχοληθούν με το έργο, για μια περίοδο 12 μηνών.
Μέσω του προγράμματος ACT, οι νέοι που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις
ικανότητες και τα ταλέντα τους σε διάφορους ρόλους μαζί
με τα «κινηματογραφικά συνεργεία» στα οποία αποτελούν
μέλη, με σκοπό την παραγωγή μιας σειράς από μικρού
μήκους ψηφιακές παραγωγές, όπως συνεντεύξεις,
συζητήσεις, δράμα και ντοκιμαντέρ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα ACT θα είναι διαθέσιμο στους

καθηγητές, καθώς επίσης και στους μαθητές που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης του έργου DLQ.
Σκοπός του εν λόγω αναλυτικού προγράμματος, είναι να
χτίσει τις ικανότητες όλων των συμμετεχόντων, τόσο σε
επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο
άλλων ικανοτήτων, όπως αυτές του φωτισμού και της
ηχοληψίας!

εκπαίδευση όπως επίσης ότι σε γενικές γραμμές αυτές
οι ευκαιρίες έχουν αποδειχθεί επιτυχείς και παρέχουν
διάφορες δυνατότητες σε αυτούς που τις χρησιμοποιούν.

Πρώτη συνάντηση υποομάδας με θέμα την πρόοδο
του έργου (Development
Sub-group Meeting)
Η
πρώτη
συνάντηση
υπο-ομάδας
πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Μαρτίου 2012 στο
Βίλνιους της Λιθουανίας.
Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στο CARDET,
καθώς και στους υπόλοιπους οργανισμούς που
αποτελούν την κοινοπραξία του έργου, να συζητήσουν τις
πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο του έργου,
καθώς και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη των
προσεχών δραστηριοτήτων του έργου. Μεταξύ άλλων, τα
πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν
την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης,
καθώς και τη σύνταξη του περιεχομένου του αναλυτικού
προγράμματος για την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων,
το οποίο θα είναι βασισμένο στην εγκατεστημένη και
διερευνητική μάθηση.
Επιπλέον, με βάση την αρχική σύνοψη των αποτελεσμάτων
των επιμέρους ερευνητικών εκθέσεων, το CARDET είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει στους εκπροσώπους των
εταίρων μερικά από τα προκαταρκτικά ευρήματα που
προέκυψαν από την συλλογική ερευνητική έκθεση.

Ευκαιρίες διάχυσης στην Κύπρο
Στις 3 Μαρτίου 2012, το CARDET συμμετείχε στην ημερίδα που διοργανώθηκε με θέμα την
ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία,
που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, και τη Microsoft,
στους χώρους της διεθνούς εκπαιδευτικής έκθεσης στη Λευκωσία. Εκεί, το CARDET ανάμεσα σε
άλλα έργα, παρουσίασε το έργο DLQ, μοίρασε ενημερωτικό υλικό και κατάφερε να συγκεντρώσει
συμμετοχές για την ομάδα ελέγχου της έρευνας των επαγγελματιών της νεολαίας.
Επίσης, το CARDET είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει
μερικά από τα έργα του στο δεύτερο ετήσιο συνέδριο
της Κυπριακής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
(Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε), που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2012
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ο σκοπός του συνέδριου ήταν η προώθηση του
επιστημονικού διαλόγου για θέματα που σχετίζονται με

την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Κύπρου. Ως εκ τούτου, το CARDET μοίρασε ενημερωτικό
υλικό και παρουσίασε το έργο DLQ σε ένα ακροατήριο
που αποτελείτο κυρίως από ακαδημαϊκούς, ερευνητές και
καθηγητές, που παρουσίασαν γενικά θετική προσέγγιση
και μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και τους στόχους του.
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