DLQ Mokymų Pilotavimas
Esminis DLQ projekto elementas –
tai jaunų žmonių mokymas ir pilnas,
kompetentingas parengimas darbui jų
filmų kūrimo komandose bei parama jiems
bandant pritaikyti naujais įgytas žinias ir
įgūdžius. Kaip dalis mokymų keturiose
šalyse-pernerėse buvo sudarytos filmų
komandos, kuriose jauni žmonės turėjo
galimybę išmėginti save skirtinguose filmų
kūrimo komandos vaidmenyse.
Nuo aktorių, režisierių ir prodiuserių iki garso
technikų, operatorių ir dizainerių, visi filmų
gamybos aspektai įtraukti į entuziastingas filmų
kūrimo komandas. Mokytojai, mokantys apie filmų
kūrimą, sekė nuoseklia AKT programa, kuri skatina
besimokančiuosius dirbti komandoje, komunikuoti,
siekti susitarimo ir dialogo, raštingumo kuriant
scenarijus, IKT įgūdžius dirbant su filmavimo
technika ir kūrybiškumo bei individualumo skatinimą
per originalių projektų kūrimą. Toliau pateikiama
DLQ pilotinių mokymų apžvalga Vokietijoje, Airijoje,
Lietuvoje ir Kipre.

Vokietija
Pilotiniai
mokymai
Vokietijoje
vyko
bendradarbiaujant Kolping Bildungswerk
kartu su Popcollege. Buvo sukurtos dvi
tikslinės grupės mokymo tikslams: su
jaunimu dirbančių žmonių ir pačių jaunų
žmonių.
Iš viso buvo įtraukti į DLQ projekto mokymo
procesą keturi mokytojai, turintys patirties darbo su
į rizikos grupę patenkančiais jaunais žmonėmis bei
audiovizualine technika. Jauni žmonės – tai dvylika

digital
latin
quarter
DLQ Projekto
naujienlaikraštis 4
dalyvių nuo 16 iki 18 metų amžiaus, 5 vaikinai ir 7
merginos. Visi dalyviai buvo vidurinėse mokykose
besimokantys mokiniai, kurie buvo pakliuvę į riziką
būti išmesti iš mokyklos arba kuriems sunkiai
sekėsi mokytis profesinio rengimo centruose. Su
jaunimu dirbančių specialist surinkimas nebuvo
problema, kadangi Kolping jau iš anksčiau dirbo
su Popcollege’o “Schule Kreativ” ir buvo įtraukę
jų darbuotojus į veiklas. Jaunųjų projekto dalyvių
rasti taip pat nebuvo sudėtinga dėl jų susidomėjimo
skaitmeninėmis medijomis.
Kolping vykdė pirminė susitikimą su mokiniais
2012 m. rugsėjį, bei turėjo reguliarius susitikimus
nuo 2013 m. kovo. Iki 2013 m. liepos pabaigos AKT
programa buvo baigta ir sukurta beveik 4 valandos
filmuotos medžiagos. Iki dabar buvo sukurti 6 filmai,
įskaitant including “Marcel will helfen”, (00:03:55),
The “Fellbacher Tafel” (00:03:35), “Marcel will
helfen” ir “Fellbacher Tafel” (00:03:43), “Marcel will
helfen” interviu su p. Tietz (00:06:48), “Walter Spira
Live” (03:12:00), pristatymas “Gren Babinecz”
(00:03:10). Iš viso 03:33:21 val. filmo buvo sukurta
jaunų žmonių ir šiuos filmus galima pamatyti
per DLQ-TV, internetinį projekto kanalą. Nors
sukurti filmai yra įspūdingi, tačiau tikroji projekto
nauda – tai jaunų žmonių asmeninis tobulėjimas

programos metu ir pokytis nuo „Negaliu to padaryti“
prie „Nežinau, kaip tai padaryti“, kuris pasikeitė į
„Bandysiu“ ir „Galiu“.
Sėkmingai įgyvendinus AKT programą šių mokymų
metu šį semestrą Kolping siūlo pamokas, paremtas
šia programa. Šiuo metu vyksta teorijos užsiėmimai
kiekvieną pirmadienį ir grupių praktinės pamokos
kiekvieną ketvirtadienį.

Airija
Meath Partnership pradėjo kontaktuoti su
tikslinėmis grupėmis nuo 2012 m. vasario,
kai vyko vietiniai su jaunimu dirbančių
specialistų
ir
mokinių
susitikimai.
Specialistai ir mokytojai, ėmęsi pilotinių
mokymų, buvo atrinkti iš įvairių programų iš
visos šalies. Mokymai jauniems žmonėms
vyko dviejuose skirtingose vietovėse.
Pirmieji mokymai vyko su grupe 16-17 metų amžiaus
jaunuolių, kurie buvo mokomi pagal AKT programą
kaip viena sudedamųjų pagrindinio mokymo
programos dalių ir sukūrė tris filmų projektus (drama,
dokumentinį filmą ir vox pop). Antrieji mokymai vyko
su grupe jaunų žmonių iš Meath regiono per jaunimo
organizacijas, kurie buvo 13-16 metų amžiaus ir
kurie rodė susidomėjimą filmų kūrimu. Pilotinių
projektų metu jauni žmonės formavo savo filmų
kūrimo grupes ir kūrė stiprius tarpusavio santykius,
suteikdami skirtingus vaidmenis vieni kitiems,
pasirašydami grupės kontraktą, susipažindami
su technika bei išsiaiškindami, kaip iš jos gauti
kuo geresnį rezultatą, planuodami savo veiklas,
ieškodami vietų filmavimui, kurdami scenarijus bei
rinkdamiesi temas bei filmavimo projektus DLQ
televizijai.
Jaunimo darbuotojai projekte rodė norą ir teikė
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pagalbą nuo pat projekto pradžios. Jie norėjo turėti priėjimą
prie mokymų dokumentų ir resursų ir buvo pasiryžę
testuoti ir teikti grįžtamąjį ryšį pie programą. Dirbant su
ribotais ištekliais specialistams ypač patiko alternatyvi AKT
programos koncepcija kaip padėti jauniems žmonėms įgyti
jiems reikalingų įgūdžių bei informuoti juos apie karjeros
galimybes. Šių mokymų nauda jauniems žmonėms buvo,
pirmiausia, jų raštingumo ir matematinio raštingumo
bei socialinių ir pilietinių kompetencijų vystymasis per
praktinius filmų kūrimo projektus, kurie paprastai buvo
įgyvendinami ne klasėje. Taip pat svarbus buvo jaunų
žmonių informavimas apie jų karjeros galimybes filmų
kūrimo srityje bei galimybė įgyti naujų įgūdžių komandoje.
Šių mokymų sėkmingumas leido integruoti mokymų
programą ir teikti ją jaunimo grupėms kartu su kitomis
Meath Partnership programomis nuo 2014 m. pavasario.

Lietuva
IĮgyvendinti
programos
mokymus
IDĖJŲ
CENTRAS užmezgė ryšius su gimnazijomis,
vidurinėmis bei jaunimo mokyklomis ir
bendruomenių centrais Kaune ir Kauno rajone.
Dešimt su jaunimu dirbančių specialistų buvo
atrinkti pilotuoti naują programą. Šie žmonės
buvo atrinkti per skirtingus informacijos sklaidos
seminarus bei projekto pristatymo renginius,
pranešimus spaudai bei naujienlaikraščio
pagalba.
Į rizikos grupę patenkantys jauni žmonės, atrinkti
dalyvauti DLQ projekte, buvo iš dviejų skirtingų grupių:
viena mokinių grupė buvo išsilavinę mokiniai, bet praradę
mokymosi entuziazmą, kurie prarado susidomėjimą
mokytis dėl neįdomios mokymosi sistemos. Kita grupė –
tai jauni žmonės iš užmiesčio, kurie neturėjo galimybės
įgyti gerą išsimokslinimą bei turėti kokybišką laisvalaikį,
nes gyveno ne mieste. Mokymai su jaunais žmonėmis
prasidėjo 2013 m. rugpjūtį susitinkant su mokiniais

kartą per savaitę, trečiadieniais. Susitikimų metu ir buvo
atliekamas visas darbas. AKT programa buvo pristatyta,
mokiniai buvo mokomi techninių filmavimo aspektų.
Po pradinio mokymo mokiniai patys kūrė filmavimo
tvarkaraštį, priimdami sprendimus dėl laiko planavimo,
tematikos, filmavimo vietovės, scenarijaus bei pačių
filmuojamų renginių. Per septynias mokymų dienas
keturi filmų projektai buvo baigti, įskaitant gyvo renginio
filmavimą, vox pop ir dramą.

Norėdami gauti daugiau
informacijos apie DLQ
projektą arba peržiūrėti
jaunų žmonių sukurtus
filmus, apsilankykite
www.digital-latin-quarter.eu
bei žiūrėkite DLQ-TV.

Rezultatai yra labai geri. Be užbaigtų filmų projektų
teigiamas rezultatas yra tai, jog jauni žmonės kuria filmus
apie savo miestą, jo istoriją ir kultūrą bei ima interviu iš
žymių vietinių žmonių. Filmas, kurį mokiniai baigs kurti,
bus panaudotas mažo Kulautuvos miestelio reklamai
kurti, kas didina DLQ projekto vertę.
DLQ mokymai Lietuvoje buvo labia sėkmingi dėl jaunų
žmonių, kurie buvo įtraukti į projektą, entuziastingo
dalyvavimo jame. Turint galvoje trumpą mokymams skirtą
laiką, rezultatai iš ties yra labai įspūdingi.

Kipras
CARDET
pakvietė
dalyvauti
pilotiniuose
mokymuose 8 jaunimo specialistus, kurie be to
buvo ir jaunimo organizacijų ir asociacijų nariai,
turintys gilias jaunimo reikalų žinias, bei 20-30
į rizikos grupę patenkančių jaunų žmonių, kurių
amžius buvo nuo 18 iki 25 metų. Šie žmonės buvo
arba iškritę iš mokyklos, arba buvo susidūrę
su problemomis tipinėse mokyklose ir buvo
pavojuje iškristi iš mokyklos.
Tikslinės grupės nariai buvo atrinkti dalyvauti projekte per
projekto informacijos sklaidos seminarus bei dirbant ir
bendraujant su socialiniais partneriais, įskaitant Švietimo
ir kultūros ministeriją, mokyklas bei NVO. Mokymai
prasidėjo 2013 m. kovą ir tęsėsi iki gegužės. Iš viso 6
grupės baigė AKT programą. Papildomos 4 grupės taip
pat baigė antruosius mokymus, kurie vyko 2013 m.

rugpjūtį ir rugsėjį. Abiejų mokymų rezultatas – sukurti
22 filmai ir daugiau nei 4 valandos filmuotos medžiagos,
įskaitant filmuotą gyvai vykstantį renginį, vox-pop, interviu,
dukumentinį filmą ir dramą. Buvo kalbama apie tokias
temas kaip jaunimas XXI amžiuje, ką mano šalis davė
pasauliui ir kt. temos.
Dėl jaunų žmonių entuziazmo per mokymus, programa
buvo pilnai įgyvendinta visi projektai baigti, o filmų kūrimo
komandos gavo naudos, nes tobulėjo. Mokymai padėjo
jauniems žmonėms sukurti stiprius tarpasmeninius ryšius
bendraujant filmų kūrimo komandose, kuriuose teko
išgyventi pasitikėjimo, bendro supratimo bei atsakomybės
pasidalijimo bei draugystės jausmus. Projekte taip pat
teko susidurti su iššūkiais, pvz. dėl technikos naudojimo,
kai kurių dalyvių nenoro dirbti kartu su kitais, bei
sudėtingumų dėl nenoro keisti savo įpročius ar elgesį ar
tiesiog priešiško nusistatymo prieš mokymąsi apskritai.
Tačiau teigiama nuotaika buvo skatinama nuo pat
pradžių ir filmų komandos išvystė teigiamus draugystės ir
pasitikėjimo jausmus.
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