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Surengtas projekto
pristatymas
2012 m. kovo 8 d. Viešoji įstaiga “Idėjų centras”
surengė pirmąjį DLQ projekto sklaidos seminarą,
kuriame lankėsi švietimu besidomintys asmenys:
pedagogai, “antrojo šanso” švietimo įstaigų
atstovai, su švietimu susijusių nevyriausybinių
organizacijų nariai bei su jaunimu dirbantys
specialistai.
Projektas buvo detaliai pristatytas, o dalyviai noriai
diskutavo apie jo pritaikomumą Lietuvoje. Buvo kalbama
ir apie trumpalaikę bei ilgalaikę naudą kiekvieno iš
dalyvavusiųjų veiklos srityse.
Projekto idėja, tikslai ir laukiami rezultatai buvo priimti
teigiamai, o dalyviai buvo susidomėję projekto veiklomis.

Pirmasis dalyvių grupės
susitikimas
Pirmasis dalyvių grupės susitikimas vyko 2012
m. kovo 21-22 dienomis Vilniuje, Lietuvoje.
Šis susitikimas suteikė galimybę CARDET
kompanijai bei kitoms projekte dalyvaujančioms
organizacijoms susitikti ir aptarti projekto
progresą bei kitus su juo susijusius klausimus.
Taip pat susitikime buvo numatyti kitų veiklų tikslus
bei jų įgyvendinimo galimybes bei rezultatus. Viena
iš svarbiausių aptartų temų buvo virtualios mokymosi
aplinkos sukūrimas bei mokymo programos ir parengimo
klausimai. Taip pat, remiantis preliminariais individualių
tyrimų rezultatais, CARDET turėjo galimybę partneriams
pristatyti apibendrintus tyrimo rezultatus.
The ACT curriculum will be available to both tutors and
students participating in the DLQ Training Programme
and will build the skills of all involved from a personal self
development view point right through to the more intricate
skills of sound and lighting engineering!

Pirmasis dalyvių grupės
susitikimas
2012 m. kovo 21-22 dienomis Vilniuje, Lietuvoje
įvyko pirmasis dalyvių grupės susitikimas.
Susitikimo metu projekto partnerių atstovų dėmesys buvo
sutelktas į tris pagrindinius klausimus: (1) preliminarių
tyrimų rezultatų aptarimas, kurių pagrindu toliau kuriami
pagrindiniai projekto produktai užtikrinant, kad projektas
pasiekia pridėtinę vertę švietimo ir darbo su jaunimu
srityje; (2) baigiamasis e-mokymosi platformos ir projekto
svetainės technologinės dalies ir dizaino aptarimas
(3) pradinio turinio Integruotai ir tyrinėjimu paremtai
bendrųjų kompetencijų ugdymo programai parengimas.
Pirmojo dalyvių grupės susitikimo metu projekto
partneriai pasidalino vertinga patirtimi, kas suteikė
neįkainojamą pagalbą partneriams iš Suomijos
(Innoventum) ir Lietuvos (Idėjų Centras) pradedant
įgyvendti atitinkamus jų darbų paketus projekte,
o taip pat visiems partneriams galimybę prisidėti
prie internetinių mokymo(si) įrankius ir mokymo
programos kūrimo.
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AKT svarba filmų kūrimo
procesui
Projekto
partneriai,
kompanija
“Timesnap”, multimedijos populiarinimo
ir filmų produkcijos specialistai Airijoje
paruošė svarbų dokumentą - “AKT
(administarcinė, kūrybinė ir techninė)
svarba filmų kūrimo procesui”, - kuriuo
naudojamasi
kuriant
“Integruotą
ir
tyrinėjimu
paremtą
bendrųjų
kompetencijų ugdymo programą”
bei “Skaitmeninių medijų įgūdžių
ir galimybių žemėlapį”. AKT - tai
administracinės,
kūrybinės
ir
techninės rolės, reikalingos filmų
kūrimui. Dokumente aprašomos
18 administracinių, kūrybinių ir
techninių rolių bei paaiškinamos
jų visų svarbiausios funkcijos bei
reikalingos toms rolėms savybės.
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“Integruota ir tyrinėjimu paremta bendrųjų
kompetencijų ugdymo programa” yra
kuriama remiantis įgūdžiais, kurie
reikalingi 18 AKT rolių filmų kūrimo
procese, tuo tarpu “Skaitmeninių
medijų įgūdžių ir galimybių žemėlapis”
sudarytas siekiant paaiškinti, kokios yra
mokymosi ir karjeros galimybės visoms
18 rolių kiekvienoje projekto partnerių šalyje.
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Projektas dalinai finansuotas Europos Komisijos. Ši publikacija išreiškia sudarytojų mintis, Europos Komisija negali
būti laikoma atsakinga už šiame dokumente pateiktą informaciją.
Projekto numeris: 518520-LLP-1-2011-1-IE-GRUNDTVIG-GMP.
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