Πιλοτική Εφαρμογή του
έργου DLQ
Ένα κεντρικό στοιχείο του έργου Digital Latin Quarter
είναι η εκπαίδευση των νέων, έτσι ώστε να αποκτήσουν
τις κατάλληλες ικανότητες και να μπορέσουν να γίνουν
μέλη των κινηματογραφικών συνεργείων τα οποία
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ακόμα ένα
σημαντικό στοιχείο του έργου είναι η στήριξη των νέων,
για την εφαρμογή των δεξιοτήτων και γνώσεων τις
οποίες απέκτησαν μέσω της εκπαίδευσης. Ως μέρος
του έργου, δημιουργήθηκαν κινηματογραφικά συνεργεία
στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Τα
κινηματογραφικά συνεργεία αποτελούνται από νέους
οι οποίοι μέσω της εκπαίδευσης, έχουν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν μια σειρά από ρόλους που σχετίζονται
με τον κινηματογράφο. Οι νέοι που απαρτίζουν τα
κινηματογραφικά αυτά συνεργεία έχουν αναλάβει ρόλους
όπως αυτούς του ηθοποιού, σκηνοθέτη, παραγωγού,
τεχνικού ήχου, χειριστή κάμερας, σκηνογράφου, αλλά
και γενικότερα όλων των πτυχών της δημιουργίας
ταινιών. Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για
την εκπαίδευση των νέων, ακολούθησαν το «βήμα προς
βήμα» Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT, το οποίο προωθεί
την ομαδική εργασία, τη σύσταση ομάδας, τις δεξιότητες
στην επικοινωνία, στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση,
όπως επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γλωσσικό
αλφαβητισμό μέσω της δημιουργίας εικονογραφημένων
διαγραμμάτων ιστορίας αλλά και μέσω της συγγραφής
σεναρίου. Επίσης, μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος,
οικοδομούνται δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της χρήσης εξοπλισμού
παραγωγής ταινιών, και προωθείται η δημιουργικότητα
και η ατομικότητα μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων
ταινιών. Πιο κάτω, ακολουθεί η επισκόπηση της
εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου DLQ, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στη Λιθουανία
και στην Κύπρο.

Γερμανία
Στη Γερμανία, η εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου
DLQ πραγματοποιήθηκε από το Kolping Bildungswerk
και το Popcollege. Οι δυο κύριες ομάδες στόχου, οι
οποίες συμμετείχαν στην εκπαίδευση ήταν οι νέοι σε
ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση και οι
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λειτουργοί που ασχολούνται με τη νεολαία. Οι τέσσερις
λειτουργοί που ασχολούνται με τη νεολαία, οι οποίοι
συμμετείχαν στο έργο DLQ στη Γερμανία είχαν εμπειρία
στη χρήση εξοπλισμού οπτικοακουστικών μέσων, αλλά
και στη συνεργασία με νέους σε ρίσκο απόσυρσης από
την τυπική εκπαίδευση. Η ομάδα στόχου των νέων
σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση,
αποτελείτο από 12 συμμετέχοντες, ηλικίας 16 με 18
ετών, 5 εκ των οποίων ήταν κορίτσια και 7 αγόρια. Όλα τα
μέλη αυτής της ομάδας στόχου ήταν μαθητές σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ήταν σε ρίσκο
απόσυρσης από την εκπαίδευση, ή φοβόντουσαν ότι
ίσως να μην μπορούσαν να ολοκληρώσουν κάποιο
είδος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το Kolping
δε δυσκολεύτηκε να εξασφαλίσει συμμετοχές από
λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία, αφού είχε
αρχίσει να συνεργάζεται μαζί με το Popcollege “Schule
Kreativ” και το προσωπικό του από την αρχή του έργου.
Το ίδιο εύκολη ήταν και η εξασφάλιση συμμετοχών από
νέους λόγω του ενδιαφέροντός τους για τα ψηφιακά
μέσα.
Το Kolping ξεκίνησε τις πρώτες δοκιμαστικές συναντήσεις
με τους μαθητές σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου
το Σεπτέμβριο του 2012. Τα μαθήματα τα οποία ήταν
βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα ACT ξεκίνησαν
στις 14 Μαρτίου και τελείωσαν τέλη Ιουλίου του 2013 και
είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ταινιών συνολικής
διάρκειας σχεδόν τεσσάρων ωρών. Μέχρι στιγμής,
οι νέοι δημιούργησαν 6 ταινίες με τους ακόλουθους
τίτλους: “Marcel will helfen” (00:03:55), The “Fellbacher
Tafel” (00:03:35), “Marcel will helfen” στο “Fellbacher

Tafel” (00:03:43), “Marcel will helfen” συνέντευξη με
την Mrs.Tietz (00:06:48), Walter Spira Live (03:12:00),
και παρουσίαση της εταιρείας από τον “Gren Babinecz”
(00:03:10). Η διάρκεια του συνόλου των ταινιών που
έχει παραχθεί από τους νέους είναι 3:33:21 ώρες και
μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από τη διαδικτυακή
τηλεόραση DLQ, η οποία σχεδιάστηκε για να μεταδίδει
τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης των νέων μέσα από
το έργο DLQ. Το βασικό όφελος του εν λόγω έργου είναι
η εξέλιξη των νέων από το στάδιο του “Δεν μπορώ να
το κάνω αυτό – Δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό – Θα
προσπαθήσω – Θα κάνω εξάσκηση” στο “Μπορώ”.
Αυτό το εξάμηνο, το Kolping παραδίδει μαθήματα
βασισμένα στο αναλυτικό πρόγραμμα ACT: τα θεωρητικά
μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, ενώ τα
δωρεάν μαθήματα για την απόκτηση εμπειρίας καθώς
και οι συναντήσεις για την ομάδα πραγματοποιούνται
κάθε Πέμπτη.

Iρλανδία
Η Meath Partnership ξεκίνησε τις επαφές με τα άτομα
που αποτελούν τις ομάδες στόχου το Φεβρουάριο
του 2012, μέσω δυο εργαστηρίων διάχυσης τα οποία
διοργάνωσε για λειτουργούς που ασχολούνται με τη
νεολαία και για νέους. Οι συμμετοχές των λειτουργών
που ασχολούνται με τη νεολαία, και των εκπαιδευτών οι
οποίοι εμπλάκηκαν στην εκπαίδευση εξασφαλίστηκαν
από διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης δεύτερης
ευκαιρίας, ολοκλήρωσης του σχολείου, και μέσω ειδικών
προγραμμάτων της αστυνομίας για νέους από όλη την
κομητεία που έχουν διαπράξει παραβατικές ενέργειες. Η
εκπαίδευση των νέων στη Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε
σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε με μια
ομάδα μαθητών 16-17 ετών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην
εκπαίδευση που βασιζόταν στο αναλυτικό πρόγραμμα
ACT στο πλαίσιο του τυπικού προγράμματος εκπαίδευσής
τους. Η ομάδα αυτή δημιούργησε 3 ταινίες καλύπτοντας
3 είδη: δράμα, ντοκιμαντέρ, και διεξαγωγή έρευνας για
τις απόψεις του κοινού (vox-pop). Οι συμμετοχές για τη
δεύτερη φάση, η οποία πραγματοποιήθηκε με μια ομάδα
νέων από την κομητεία Meath, εξασφαλίστηκαν μέσω
τοπικών οργανώσεων νεολαίας. Τα άτομα αυτά ήταν
ηλικίας 13-16 ετών και είχαν επιδείξει ενδιαφέρον στην
παραγωγή ταινιών.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι νέοι οι οποίοι
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αποτελούσαν μέρος των κινηματογραφικών συνεργείων
ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους, αναθέτοντας
ρόλους, και γράφοντας ένα ομαδικό συμβόλαιο, μαθαίνοντας
πώς να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, προγραμματίζοντας τις
δραστηριότητές τους, βρίσκοντας τοποθεσίες για τα γυρίσματα,
δημιουργώντας εικονογραφημένα διαγράμματα ιστορίας,
επιλέγοντας θέματα, όπως επίσης παράγοντας ταινίες για
προβολή στη διαδικτυακή τηλεόραση DLQ.
Οι λειτουργοί που ασχολούνται με τη νεολαία και συμμετέχουν
στο έργο έδειξαν προθυμία και υποστήριξη για αυτό από την
πρώτη στιγμή. Από την αρχή ήθελαν να έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση και στο υλικό που αναπτύχθηκε για το έργο,
και δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν το αναλυτικό πρόγραμμα
και να δώσουν ανατροφοδότηση. Λόγω του ότι οι λειτουργοί
που ασχολούνται με τη νεολαία εργάζονται με περιορισμένες
πηγές, αγκάλιασαν αμέσως την εναλλακτική προσέγγιση που
προσφέρεται μέσω του αναλυτικού προγράμματος ACT για
την εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό των νέων.
Τα οφέλη της εκπαίδευσης των νέων περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη ικανοτήτων στο γλωσσικό και αριθμητικό αλφαβητισμό,
καθώς επίσης και την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων μέσω
πρακτικών εργασιών για τη βιντεοσκόπηση ταινιών. Οι δεξιότητες
αυτές παραδίδονται κυρίως εκτός της «τάξης», και παράγουν απτά
αποτελέσματα, όπως ταινίες, εξατομικευμένες και στοχευόμενες
πηγές επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από ταινίες
για τους νέους, και δίνουν επίσης την ευκαιρία στους νέους να
αποκτήσουν νέες δεξιότητες ως μέλη ενός «κινηματογραφικού
συνεργείου». Η επιτυχία αυτής της εκπαίδευσης έχει οδηγήσει
στην ενσωμάτωση του αναλυτικού προγράμματος στη βασική
εκπαίδευση που προσφέρεται από τη Meath Partnership και η
οποία θα προσφέρεται σε τοπικές ομάδες νέων και λειτουργών
που ασχολούνται με τη νεολαία από την άνοιξη του 2014.

Λιθουανία
Για την εφαρμογή της /εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του έργου, το IDEJU CENTRAS ανέπτυξε σχέσεις
με γυμνάσια, και γενικότερα με σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, σχολεία νέων στο Κάουνας, καθώς και
προαστιακά κοινοτικά κέντρα. Από τα σχολεία και τα κέντρα αυτά
εξασφαλίστηκαν 10 συμμετοχές λειτουργών που ασχολούνται
με τη νεολαία, ούτως ώστε να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση,
η οποία αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου DLQ. Η
συμμετοχή των συγκεκριμένων ατόμων εξασφαλίστηκε μέσω
διαφόρων μέσων διάχυσης, όπως παρουσιάσεων για το έργο,

δελτίων τύπου, και αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
Οι νέοι σε ρίσκο που συμμετείχαν στο έργο DLQ ανήκαν σε
δυο διαφορετικές ομάδες: Η πρώτη ομάδα αποτελείτο από
μαθητές οι οποίοι είχαν ψηλό επίπεδο μόρφωσης, όμως έχασαν
το ενδιαφέρον τους για μάθηση, λόγω του ενιαίου χαρακτήρα
του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Η δεύτερη
ομάδα, αποτελείτο από νέους που διαμένουν σε προαστιακές
περιοχές, οι οποίοι δεν είχαν τόσες ευκαιρίες εκπαίδευσης
αλλά και ψυχαγωγίας σε τοπικό επίπεδο. Η εκπαίδευση των
νέων σε ρίσκο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013. Κάθε Τετάρτη
οι νέοι είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις, στις οποίες
ολοκλήρωναν εργασίες σχετικές με το έργο. Στις εν λόγω
συναντήσεις παρουσιάστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα ACT και,
ακολούθως, η ομάδα εκπαιδεύτηκε πάνω στις τεχνικές πτυχές
του μαθήματος, καθώς και στην χρήση του εξοπλισμού. Μετά
από την αρχική εκπαίδευση που έλαβαν, οι νέοι ανέπτυξαν
το δικό τους πρόγραμμα κινηματογράφησης, παίρνοντας
αποφάσεις για θέματα εργασιών, σεναρίων, και ζωντανών
εκδηλώσεων που ήθελαν να κινηματογραφήσουν. Κατά τη
διάρκεια της εφταήμερης εκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν κάποια
είδη ταινιών όπως η βιντεοσκόπηση ζωντανής εκδήλωσης, η
διεξαγωγή έρευνας για τις απόψεις του κοινού (vox-pop) και το
δράμα.
Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Εκτός από την ολοκλήρωση των ταινιών,
ακόμα ένα σημαντικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι ότι οι
νέοι κινηματογραφούν ένα ντοκιμαντέρ για την πόλη τους, την
ιστορία, και την κουλτούρα της και παίρνουν συνεντεύξεις από
διάσημους κατοίκους της. Η ταινία που θα δημιουργήσουν θα
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της μικρής πόλης Kulautuva,
και αυτός είναι ένας τρόπος για να ενισχυθεί τοπικά η αξία του
έργου DLQ.
Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του DLQ στη Λιθουανία ήταν
άκρως επιτυχής λόγω της μεγάλης αφοσίωσης των νέων
που συμμετέχουν στο έργο. Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο
που δαπανήθηκε για την εκπαίδευση, τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν είναι εντυπωσιακά.

Κύπρος
Το CARDET εξασφάλισε συμμετοχές για το έργο DLQ από 8
λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία, οι οποίοι είναι
μέλη οργανώσεων και συνδέσμων νεολαίας με εκτενείς
γνώσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τη νεολαία. Επίσης,
εξασφαλίστηκαν συμμετοχές από 20-30 νέους σε ρίσκο μεταξύ

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το
έργο ή για να παρακολουθήσετε τις ταινίες
που δημιουργήθηκαν από τους νέους μέσω
της διαδικτυακής τηλεόρασης DLQ (DLQ TV),
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
έργου στο www.digital-latin-quarter.eu.
18-25 ετών, οι οποίοι είτε αποσύρθηκαν από την τυπική
εκπαίδευση, ή αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον
και ήταν σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση.
Οι συμμετοχές των μελών της ομάδας στόχου εξασφαλίστηκαν
μέσω εργαστηρίων διάχυσης και μέσω δικτύωσης του
οργανισμού με ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των σχολείων δεύτερης
ευκαιρίας, και συναφών ΜΚΟ. Η αρχική περίοδος εκπαίδευσης
ξεκίνησε το Μάρτιο και διήρκεσε μέχρι το Μάιο του 2013. Κατά
την περίοδο αυτή, το αναλυτικό πρόγραμμα ACT ολοκληρώθηκε
από 6 ομάδες.
Η δεύτερη φάση εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε από ακόμα 4
ομάδες κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του
2013. Κατά τη διάρκεια και των δύο πιλοτικών φάσεων, οι νέοι που
συμμετείχαν στο έργο DLQ δημιούργησαν συνολικά 22 βίντεο
με διάρκεια πέραν των τεσσάρων ωρών. Τα είδη των ταινιών
τα οποία ολοκληρώθηκαν από τους νέους περιλαμβάνουν:
βιντεοσκόπηση ζωντανής εκδήλωσης, διεξαγωγή έρευνας για
τις απόψεις του κοινού (vox-pop), διεξαγωγή συνέντευξης,
ντοκιμαντέρ, και δράμα. Οι νέοι κάλυψαν θέματα όπως «Νέοι
στον 21ο αιώνα», «Τι έχει προσφέρει η χώρα μου στον κόσμο»,
αλλά και ανοικτά θέματα δικής τους επιλογής.
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση βοήθησε τους νέους να
αναπτύξουν ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις, μέσω της
δημιουργίας αληθινών κινηματογραφικών συνεργείων μέσω
των οποίων μοιράστηκαν συναισθήματα εμπιστοσύνης,
αμοιβαίας κατανόησης, κοινής ευθύνης και φιλίας. Το έργο
αντιμετώπισε κάποιες προκλήσεις, όπως η έλλειψη εξοικείωσης
με τη χρήση του εξοπλισμού ψηφιακών μέσων, η έλλειψη
δέσμευσης από κάποιους συμμετέχοντες, καθώς και η δυσκολία
τους να προσαρμόσουν τις συνήθειες και τη συμπεριφορά τους.
Ωστόσο, μέσα από την εκπαίδευση ενθαρρύνθηκε το ομαδικό
πνεύμα, καθώς και οι φιλικοί και συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ
των μελών των κινηματογραφικών συνεργείων.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
18520-LLP-1-2011-1-IE-GRUNDTVIG-GMP

