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Sukurta Integruoto mokymo
programa, skirta skatinti
besimokančiųjų pagrindinius
įgūdžius
Vienas pagrindinių DLQ projekto tikslų – sukurti,
tobulinti ir įdiegti medijomis paremtą tradiciniais
ir integruoto mokymosi metodais praturtintą
pagrindinių įgūdžių tobulinimo programą su
naudojamais ištekliais, skirtą į rizikos grupę
patekusiems mokiniams.
Grupė konsultantų iš Airijos ir Lietuvos sukūrė Integruoto
mokymo pagrindinių įgūdžių tobulinimo programą, kurioje
nuosekliai išdėstyti visi svarbiausi audio ir video gamybos
etapai internetiniams filmams kurti, bei pateikti reikalingi
resursai. Programa skirta skatinti mokinių skaitmenines
kompetencijas per platų įvairių socialinių, kultūrinių ir
pilietinių temų pasirinkimą. Svarbūs įgūdžiai kuriant filmus
taip pat susilaukia dėmesio, t.y. per tyrimo, planavimo,
biudžeto ir laiko planavimo veiklas mokomasi raštingumo
bei matematinio ir skaitmeninio raštingumo bei kritinio
mąstymo. Programos dalyje „Galimybių žemėlapis“ taip
pat pateikiama daug informacijos apie karjeros ir studijų
(mokymosi) galimybes įvairiose skirtingose šalyse,
paaiškinama, kokių įgūdžių reikia norint mokytis vienos ar
kitos specialybės bei kokios yra karjeros galimybės visos
Europos kontekste.
Integruoto mokymosi programa svarbiems įgūdžiams įgyti
yra paremta tais įgūdžiais, kurie reikalingi 18 AKT vaidmenų
filmų kūrime, tuo tarpu „Galimybių žemėlapis“ sukurtas ir
karjeros galimybės nurodytos tiems 18 AKT vaidmenų,
kurie naudojami programoje kiekvienoje šalyje. AKT –
tai administraciniai, kūrybiniai ir techniniai vaidmenys,
naudojami filmų kūrime. Šios programos tikslas – pateikti
įvairias filmų kūrimo metodikas bei apibrėžti svarbiausius
kiekvieno filmo aspektus. Programa pateikia detalų

kuriamų filmų tikslų, pasiruošimo, išteklių bei tikėtinų
rezultatų aprašymą. Filmų kūrimo proceso metu mokiniai
turėtų išmokti pagrindinių komunikacinių, bendravimo
ir bendradarbiavimo įgūdžių bei konkrečių, specifinių
įgūdžių. Kurdami kiekvieną filmą per Integruoto mokymo
programoje nurodytus metodus, mokiniai įgis socialinius,
pilietinius ir kultūros pažinimo įgūdžius bei tobulins savo
kalbinio raštingumo, matematinio raštingumo ir kritinio
mąstymo gebėjimus.
DLQ partneriai tiki, jog susidomėjimas, kurį į rizikos
grupę patenkantis jaunimas rodo skaitmeniniu formatu
pateikiamiems internetiniams projektams, medijoms,
daro įtaką jų elgesiui, o tinkama linkme nukreiptas
jaunų žmonių noras pažinti ir dalyvauti, suteikiant
jiems galimybę išbandyti savo jėgas kūryboje įvairiais
skirtingais formatais gali būti panaudotas svarbiausių
gyvenimo įgūdžių tobulinimui besikeičiančiame pasaulyje.
Paruoštas kursas pilnai padės atskleisti socialinių ir
ekonominių kompetencijų potencialą per informacines ir
komunikacines technologijas, pirmiausia – per internetą,
skatinant besimokančiųjų verslumo, darbo, bendravimo ir
bendradarbiavimo bei saviraiškos įgudžius.

Supažindinimas su
programa
Trumpas supažindinimas su programa su jaunimu
dirbantiems profesionalams buvo organizuotas
ir vyko Meath Partnership organizacijoje 2013 m.,
personalui ir jaunimo darbuotojams iš Navan’o
mokyklų baigimo programos (the Navan School
Completion Programme),
Navan’o jaunų žmonių tobulinimosi projektas (the
Navan Young People’s Development project (NYPD) bei
Youthreach, esantis Navan’e, Meath grafystėje.
Šios trys grupės, dirbančios su į rizikos grupę
patenkančiais jaunais žmonėmis, į projektą įtrauks
labiausiai tinkamus jaunus žmones dalyvauti 2013 m.
rugpjūčio ir rugsėjo mėn. vyksiančiuose mokymuose.
Supažindinimo programos metu, dviejų susitikimų metu,
su jaunimu dirbantys profesionalai buvo supažindinti
su AKT programa bei 18 AKT vaidmenų, kuriuos
turės galimybę išmėginti, kai presidės mokymai. Šie
susipažinimo su programa seminarai (workshop’ai) taip
pat vyko Meath Partnership darbuotojams ir suteikė
jiems galimybę aptarti praktinius karjeros pasirinkimo
galimybių įrankius, kurie bus tobulinami DLQ projekto
seminarų metu, profesionalams dirbant kartu su jaunais
žmonėmis, kad būtų gautas grįžtamasis ryšys iš jų apie
AKT programos naudingumą. Šie mokymosi metodai
buvo labai gerai priimti ir abi pusės laukia galimybės kuo
greičiau pradėti mokymąsi.

Tinkamas laikas DLQ projektui
Naujas tyrimas iš JAV parodė, jog DLQ projektas vyksta tokiu laiku, kuris yra tinkamas siekiant
suteikti jauniems žmonėms galimybę mokytis save išreikšti skaitmeniniu formatu.
Skaičiai rodo, jog pirmą kartą istorijoje Šiaurės Amerikoje
gyvenantys žmonės „sunaudojo“ daugiau filmų legaliai
naudodamiesi internetu nei pirkdami DVD, Blu Ray ir
Video produkciją kartu. 3.4 mlrd. internetinių peržiūrų
rodo 135% padidėjimą nei praeitais metais, o tai paverčia
skaitmenines medijas smarkiai augančiu sektoriumi.
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„Praktinės skaitmeninių medijų kūrimo žinios, kurias
gauna besimokantieji, yra itin svarbios dabar, augant šiam
sektoriui“, sako režisierius ir filmų kūrėjas Declan Cassidy
iš DLQ projekto partnerinės organizacijos Timesnap. „O
kaip priemonė integruotai mokyti karjeros galimybių bei
asmeninio augimo, šis projektas yra vykdomas toje srityje,
kuri yra patraukli jauniems žmonėms.
DLQ projektas šiuo metu yra tokioje stadijoje, kad daug
internetinių, jaunų žmonių sukurtų filmų bus pateikta visoje
Europoje.

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.

Žmogiškieji ištekliai
Vienas iš DLQ projekto tikslų buvo įgyvendintas sukuriant
10 skyrių apimties Integruoto mokymo programą, skirtą
bendriesiems įgūdžiams lavinti. Dabar laikas rengti
mokymus į rizikos grupę patenkantiems mokiniams.
Tikimasi, kad mažiausiai 20 jaunų žmonių iš kiekvienos
šalies bus įtraukti į DLQ projekto veiklas.

Jaunų žmonių rinkimas Kipre
Po pirmojo informacijos sklaidos seminaro apie DLQ
projektą, kuris vyko 2012 m. vasario mėn., su organizacija
CARDET susisiekė daug suinteresuotų asmenų, kurie
išreiškė teigiamą požiūrį į projekto tikslus ir laukiamus
rezultatus. Taip pat buvo pastebimas susidomėjimas
projekto veiklomis. Be to, CARDET susisiekė su atstovais
iš Kipro Švietimo ir kultūros ministerijos, įvairių „antrojo
šanso“ švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei
su jaunimo darbuotojais. Per šiuos kontaktus CARDET’ui
pavyko surinkti reikiamus žmones projekto vykdymui.

Jaunų žmonių rinkimas
Lietuvoje
Naudojantis įvairiomis informacijos sklaidos priemonėmis,
buvo atrinkta grupė mokinių iš Lietuvos, dalyvausianti
DLQ projekte. Mokiniai iš keleto mokyklų Kaune bei
Kauno apskrities parodė susidomėjimą dalyvauti projekte.
Buvo suformuotos dvi mokinių komandos iš Kauno Jono
Jablonskio gimnazijos bei Kulautuvos vidurinės mokyklos.
Mokiniai rinksis kiekvieną savaitę, kad įvykdytų Integruoto
mokymo programą.

Jaunų žmonių rinkimas
Vokietijoje
Pastarajame
Popcollege
naujienlaikraštyje
buvo
publikuotas straipsnis apie DLQ projektą bei kvietimas
jauniems žmonėms prisijungti prie projekto veiklų bei
programos testavimo. Naujienlaikraštis buvo išsiųstas
visiems mokiniams, kuriems tai galėtų būti įdomu, bei
visiems Popcollege mokiniams. To pasekoje, 16 jaunų
žmonių susidomėjo dalyvavimu projekte ir dėl to vyko
pirmasis informacijos seminaras. Programos testavimas
jau prasidėjo, o jauni žmonės entuziastingai yra prisijungę
prie projekto veiklų.

Jaunų žmonių rinkimas
Airijoje
Po pirmojo informacijos sklaidos seminaro, kurį su
jaunimu dirbantiems profesionalams vykdė Meath
Partnership 2012 m. vasarį, šios organizacijos atstovai
pradėjo glaustai bendradarbiauti su trimis organizacijomis,
siūlančiomis „antrojo šanso“ švietimą mokyklą anksti
norintiems palikti vaikams. Šios organizacijos parodė
susidomėjimą projekte keliama problematika, t.y. su
kokiomis problemomis susiduria į rizikos grupę patenkantis
jaunimas ir puikiai suvokė DLQ projekto tikslus. Jų
entuziazmas buvo dar labiau paskatintas unikaliomis
DLQ projekto veiklomis, kurios skaitina mokinių integruoto
mokymo metodais skatinti pagrindinius raštingumo,
matematinio ir skaitmeninio raštingumo bei kritinio
mąstymo ugdymą pilietinių, kultūrinių ir socialinių įgūdžių
tobulinimą. Tokiu būdu Meath Partnership susipažino su
24 jaunais žmonėmis, kurie yra turėję neigiamos patirties
formaliojo švietimo srityje ir kurie susidomėjo galimybe
mokytis per skaitmenines medijas. Šie jauni žmonės dvi
savaites intensyviai mokysis ir per vasaros mėnesius
pagal AKT programą.

