Δημιουργία Αναλυτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη
βασικών δεξιοτήτων των νέων σε ρίσκο απόσυρσης από την
τυπική εκπαίδευση βασισμένο στην ενσωματωμένη μάθηση
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Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου Digital Latin Quarter (DLQ) είναι η ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου Αναλυτικού Προγράμματος ACT το οποίο βασίζεται στα ψηφιακά μέσα αλλά και στην
ενσωματωμένη μάθηση για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των νέων σε ρίσκο απόσυρσης από
την τυπική εκπαίδευση.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του
έργου DLQ από μια ομάδα συμβούλων από την Ιρλανδία
και τη Λιθουανία. Το εν λόγω Πρόγραμμα περιλαμβάνει
οδηγίες στην παραγωγή βίντεο για διαδικτυακά ψηφιακά
μέσα, οι οποίες θα βοηθήσουν τους νέους σε ρίσκο να
αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε αυτόν τον τομέα.
Επίσης, περιλαμβάνει ένα φάσμα από διδακτικό υλικό
και πηγές που βασίζονται στα ψηφιακά μέσα και στην
ενσωματωμένη μάθηση. Οι πηγές αυτές βοηθούν στην
ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων των νέων αλλά
και των ικανοτήτων τους ως ενεργοί πολίτες. Οι νέοι θα
αναπτύξουν ικανότητες πολιτισμικής επίγνωσης και
έκφρασης και θα έχουν πρόσβαση σε διάφορες πηγές
οι οποίες είναι απαραίτητες για διεξαγωγή έρευνας που
σχετίζεται με την παραγωγή ψηφιακών μέσων. Ακόμη,
θα αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, σχεδιασμού
και προϋπολογισμού για να αντιμετωπίσουν θέματα
γλωσσικού και αριθμητικού αλφαβητισμού. Παράλληλα,
έχουν αναπτυχθεί βοηθήματα σε σχέση με την προσωπική
ανάπτυξη αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό
βασισμένα στη μεικτή μάθηση τα οποία εντάσσονται στον
«Οδηγό Πορείας Ευκαιριών Εργοδότησης σε Ψηφιακά
Μέσα» ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για ευκαιρίες
εργοδότησης στην παραγωγή ψηφιακών μέσων.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT βασίζεται στις δεξιότητες
που απαιτούνται για τους 18 ρόλους που περιέχονται σε
αυτό και σχετίζονται με την παραγωγή ταινιών, ενώ ο
«Οδηγός Πορείας Ευκαιριών Εργοδότησης σε Ψηφιακά

Μέσα» βασίζεται σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
ευκαιρίες για κάθε ένα από τους 18 ρόλους σε όλες
τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Ο σκοπός του
συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος είναι η παροχή
μιας σειράς τεχνικών που σχετίζονται με την παραγωγή
ταινιών και τη διαμόρφωση των βασικών στοιχείων για
κάθε διαφορετικό τύπο ταινίας. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα
παρουσιάζει τους στόχους, την προετοιμασία, τις πηγές
και τα αποτελέσματα που αναμένονται για κάθε τύπο
ταινίας. Μέσα από το Πρόγραμμα παρέχεται στους νέους
η ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές επικοινωνιακές και
συνεργατικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
παραγωγής ταινιών. Δημιουργώντας κάθε τύπο ταινίας
μέσα από μεθόδους βασισμένες στην ενσωματωμένη
μάθηση και στην έρευνα, οι συμμετέχοντες μπορούν να
αποκτήσουν κοινωνικές ικανότητες, ικανότητες ως ενεργοί
πολίτες, ικανότητες πολιτισμικής επίγνωσης, γλωσσικού
και αριθμητικού αλφαβητισμού, αλλά και κριτικής σκέψης.
Οι εταίροι του DLQ πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον που
δείχνουν οι νέοι σε ρίσκο για τα ψηφιακά μέσα, η επίδραση
που έχουν στη συμπεριφορά τους και η θετική στάση τους
απέναντι στα εν λόγω μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν για
την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανέλιξης στην κοινωνία.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που έχει προετοιμαστεί θα
αυξήσει την κοινωνική και οικονομική προοπτική των ΤΠΕ
και κυρίως του διαδικτύου σε σχέση με την επιχειρηματική
δραστηριότητα, την εργασία, το παιχνίδι, την επικοινωνία
και την ελεύθερη έκφραση.

Εξασφάλιση συμμετοχών
Με την ολοκλήρωση του Αναλυτικού Προγράμματος ACT, ξεκίνησε η διαδικασία εκπαίδευσης των νέων σε ρίσκο
απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση. Αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του DLQ γύρω
στους 20 νέους σε ρίσκο από κάθε χώρα.

Συμμετοχή νέων από την Κύπρο
Μετά τo πρώτο εργαστήριο διάχυσης σχετικά με το έργο DLQ, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, το
CARDET ήρθε σε επαφή με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς που επέδειξαν μια θετική στάση απέναντι στους στόχους
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, καθώς και ενδιαφέρον για συμμετοχή στις δραστηριότητες του. Επιπλέον,
το CARDET ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, με εκπροσώπους
των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, με εκπροσώπους συναφών ΜΚΟ, καθώς και με λειτουργούς που ασχολούνται με τη
νεολαία. Μέσω των επαφών αυτών, το CARDET ήταν σε θέση να έρθει σε επαφή και τελικά να εξασφαλίσει συμμετοχές
από νέους σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση για την υλοποίηση του έργου.

Συμμετοχή νέων από τη Λιθουανία
Χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους διάχυσης, μια ομάδα μαθητών από τη Λιθουανία επιλέχθηκε για να συμμετάσχει
στο έργο DLQ. Οι μαθητές προέρχονται από κάποια σχολεία του Kaunas και της ευρύτερης περιοχής του και έδειξαν
μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο έργο. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν δύο ομάδες μαθητών από το
γυμνάσιο J.Jablonkis και το λύκειο της περιοχής Kulautuva. Οι μαθητές θα συναντιούνται σε εβδομαδιαία βάση για να
εκπαιδευτούν με βάση το Αναλυτικό Προγράμμα ACT.

Συμμετοχή νέων από τη Γερμανία
Στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Popcollege δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για το έργο DLQ με μια πρόσκληση για
συμμετοχή των νέων στη δοκιμή του Αναλυτικού Προγράμματος. Το ενημερωτικό δελτίο στάληκε σε κάθε ενδιαφερόμενο
νέο και σε όλους τους μαθητές και συνεργάτες του Popcollege. Ως αποτέλεσμα, έδειξαν ενδιαφέρον για συμμετοχή
16 νέοι και πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση έτσι ώστε να ενημερωθούν. Η δοκιμή έχει ήδη αρχίσει και όλοι οι νέοι
δείχνουν ενθουσιασμένοι με τη συμμετοχή τους στο DLQ.

Συμμετοχή νέων από την Ιρλανδία
Αμέσως μετά τo πρώτο εργαστήριο διάχυσης για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα νέων, που
πραγματοποιήθηκε από τη Meath Partnership τον Φεβρουάριο του 2012, το προσωπικό της Meath Partnership ήρθε σε
επαφή με τρεις οργανισμούς που προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας σε νέους που εγκατέλειψαν
πρόωρα το σχολείο και σε νέους σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση. Οι οργανισμοί εξέφρασαν επίγνωση
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι σε ρίσκο και κατανόησαν τους στόχους του έργου DLQ. Ο
ενθουσιασμός τους ενισχύθηκε από τη μοναδική προσέγγιση του DLQ σε σχέση με την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας
μέσα από τεχνικές ενσωματωμένης μάθησης και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων γλωσσικού και αριθμητικού
αλφαβητισμού, κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων στα ψηφιακά μέσα, καθώς και ικανοτήτων ως ενεργοί πολίτες.
Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η Meath Partnership ήρθε σε επαφή με μια ομάδα από 24 άτομα τα οποία είχαν
αρνητική εμπειρία με την επίσημη εκπαίδευση και τα οποία ενδιαφέρονταν για την απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα
των ψηφιακών μέσων. Τα άτομα αυτά θα παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δύο εβδομάδων έτσι
ώστε να ολοκληρώσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT.
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Πρόγραμμα Επαγωγής
Στις αρχές του 2013 η Meath Partnership
οργάνωσε και παρέδωσε ένα σύντομο
πρόγραμμα επαγωγής για επαγγελματίες/
λειτουργούς που ασχολούνται με θέματα νέων.
Το
πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε
από
έμπειρους
εργαζομένους/λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία
και προέρχονταν από το Navan School Completion
Programme, το Navan Young People’s Development
project (NYPD) και το Youthreach το οποίο βρίσκεται
στο Navan, στην κομητεία Meath της Ιρλανδίας. Αυτές
οι τρεις ομάδες, που εργάζονται με νέους σε ρίσκο
απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση, θα προτείνουν
τους καταλληλότερους νέους για να λάβουν μέρος στην
εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του
DLQ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαγωγής,
το οποίο αποτελείτο από δύο σύντομες συναντήσεις, οι
επαγγελματίες που ασχολούνται με θέματα νέων ήρθαν
για πρώτη φορά σε επαφή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
ACT και τους δόθηκε μια γενική εικόνα των 18 ρόλων
τους οποίους όλοι οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Τα
εργαστήρια επαγωγής προσέφεραν στο προσωπικό της
Meath Partnership την ευκαιρία να συζητήσει με τους
επαγγελματίες αυτούς για εργαλεία που σχετίζονται με τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, ούτως ώστε να πάρει
τις απόψεις τους για τη χρήση τεχνικών ενσωματωμένης
μάθησης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT. Σε γενικές
γραμμές αυτές οι τεχνικές μάθησης και υποστήριξης έγιναν
εύκολα αποδεκτές και οι συμμετέχοντες νιώθουν έτοιμοι να
αρχίσουν την παράδοση του Αναλυτικού Προγράμματος
ACT.

Η κατάλληλη στιγμή για το DLQ
Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ
έχει καταδείξει ότι το έργο DLQ προσφέρει μία
κατάλληλη πηγή στην κατάρτιση των νέων στα
ψηφιακά μέσα.
Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι για πρώτη φορά ήταν
περισσότεροι οι βορειοαμερικανοί που παρακολούθησαν
ταινίες μέσα από νόμιμες διαδικτυακές πηγές σε σχέση με
αυτούς που παρακολούθησαν ταινίες μέσα από DVD, από
δίσκους Blu Ray και από βίντεο. Οι 3.4 δισεκατομμύρια
προβολές στο διαδίκτυο δείχνουν αύξηση 135% από την
προηγούμενη χρονιά και καταδεικνύουν ότι τα ψηφιακά
μέσα είναι ένας τομέας στον οποίο σημειώνεται γρήγορη
ανάπτυξη.
«Η πρακτική γνώση που λαμβάνει η ομάδα στόχου του
έργου σε σχέση με τον τομέα παραγωγής ψηφιακών ταινιών
είναι ακόμη πιο σχετική τώρα που υπάρχει τόση ανάπτυξη
και ζήτηση σε αυτόν τον τομέα» ανέφερε ο σκηνοθέτης
Declan Cassidy από την Timesnap, ένα από τους εταίρους
του έργου DLQ και ότι «ως ένα εργαλείο επαγγελματικού
προσανατολισμού και προσωπικής ανάπτυξης, το έργο
λειτουργεί μέσα σε ένα τομέα που ενδιαφέρει άμεσα τους
νέους». Σε αυτή τη φάση του έργου, θα παραχθούν πολλές
διαδικτυακές ταινίες από νέους στις διάφορες Ευρωπαϊκές
χώρες που συμμετέχουν στο έργο.
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