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Το Έγγραφο Πολιτικής (DLQ
Policy Paper) εν συντομία
Το Έγγραφο Πολιτικής το οποίο αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του έργου Digital Latin Quarter
(DLQ)
παρέχει
μια
επισκόπηση
του
έργου, ενώ συγχρόνως δίνει έμφαση στις
τεχνικές
ενσωματωμένης
μάθησης
που
χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και στην ενσωμάτωση
της τεχνολογίας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT.
Το έργο DLQ εξαρχής υποστήριζε ότι είναι σημαντικό
για τους λειτουργούς που ασχολούνται με τη νεολαία, οι
οποίοι εργάζονται σε όχι και τόσο τυπικά περιβάλλοντα
μάθησης, να παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης δεύτερης
ευκαιρίας σε άτομα που έχουν αποσυρθεί πρόωρα από την
τυπική εκπαίδευση και να χρησιμοποιούν τεχνικές όπως
η βιωματική μάθηση, η μάθηση η οποία είναι βασισμένη
στην έρευνα, αλλά και η ενσωματωμένη μάθηση για
την τόνωση των μαθητευόμενων και την υποστήριξη
της προσωπικής, κοινωνικής και συναισθηματικής τους
ανάπτυξης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT έχει σχεδιαστεί
με την προϋπόθεση ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών
μέσων στην τάξη, σε συνδυασμό με παιδαγωγικές
μεθόδους που σχετίζονται με την ενσωματωμένη μάθηση,
μπορούν να προσφέρουν μια δημιουργική παιδαγωγική
διέξοδο για τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην τυπική εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση του
Αναλυτικού Προγράμματος, οι εταίροι ανέπτυξαν
επίσης μια σειρά από μοναδικές, πλούσιες σε μέσα
πηγές προσανατολισμού, που στοχεύουν ειδικά στις
ανάγκες των νέων σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική
εκπαίδευση και των νέων που έχουν αποσυρθεί πρόωρα
από την τυπική εκπαίδευση. Το Έγγραφο Πολιτικής του
έργου DLQ παρέχει μια επισκόπηση των παιδαγωγικών
στρατηγικών που πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των τεχνικών
ενσωματωμένης μάθησης, καθώς και η ενσωμάτωση της
τεχνολογίας σε αυτό το καινοτόμο Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Το Έγγραφο αυτό, παρέχει επίσης λεπτομερείς οδηγίες για
την επιτυχή εφαρμογή της προσέγγισης του έργου DLQ
στην εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και του αναλυτικού
προγράμματος ACT. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Έγγραφο Πολιτικής του έργου, ή για να έχετε
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, παρακαλώ επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του έργου στο www.digital-latin-quarter.eu.

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους στο πλαίσιο του
έργου «DLQ»
Μετά από την επιτυχή εφαρμογή του Αναλυτικού
Προγράμματος ACT στις τέσσερις χώρες στις
οποίες εφαρμόζεται το έργο (συγκεκριμένα
στην Ιρλανδία, στην Κύπρο, στη Λιθουανία και
στη Γερμανία), το Digital Latin Quarter (DLQ)
θα φιλοξενήσει ένα Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους για ανερχόμενους δημιουργούς ταινιών
οι οποίοι συμμετείχαν στο έργο.
Αυτό το Φεστιβάλ θα διοργανωθεί και θα φιλοξενηθεί στην
ιστοσελίδα του έργου όπου τα τοπικά κινηματογραφικά
συνεργεία θα μπορούν να εισάγουν έως δύο από τις
καλύτερες ταινίες τους μικρού μήκους, ούτως ώστε
να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα βραβείο. Τα
βραβεία θα απονεμηθούν για μια σειρά από κατηγορίες
συμπεριλαμβανομένων: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου
Ηθοποιού, Καλύτερης Ηθοποιού, Καλύτερης Σκηνοθεσίας,
Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Ταινίας που
παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη νεολαία. Όλες
οι ταινίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα
προβάλλονται μέσω της διαδικτυακής τηλεόρασης DLQ,
ενός διαδικτυακού τηλεοπτικού σταθμού διαθέσιμου στην
ιστοσελίδα του έργου. Ο εν λόγω σταθμός δημιουργήθηκε
αποκλειστικά για να προβάλει τις ταινίες μικρού μήκους
των τοπικών κινηματογραφικών συνεργείων.
Τα βραβεία θα αποτελούνται από ένα «Γκονγκ» για
κάθε μία από τις συμμετοχές που θα νικήσουν σε κάθε
κατηγορία και οι οποίες θα κριθούν από μια επιτροπή που
θα αποτελείται από 2 Ιρλανδούς ειδικούς σε θέματα ταινιών
και κινηματογράφου, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπλοκή στη
διαδικασία δημιουργίας ταινιών για το έργο. Ως εκ τούτου,
θα υπάρξουν συνολικά 10 βραβεία τα οποία θα μπορέσουν
να διεκδικήσουν τα τοπικά κινηματογραφικά συνεργεία.
Το τελικό βραβείο, το «Βραβείο Κοινού», θα καθορίζεται
αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό των ψήφων που
έλαβε κάθε υποψηφιότητα. Το κινηματογραφικό συνεργείο
το οποίο θα κερδίσει αυτό το βραβείο θα πάρει κουπόνια
αξίας €1.000. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα μέσω της
ιστοσελίδας του έργου, έτσι συνδεθείτε σήμερα για να
ψηφήσετε, και να παρακολουθήσετε τις ταινίες μικρού
μήκους, οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα νεαρότερα
κινηματογραφικά συνεργεία της Ευρώπης!

Τελικό Συνέδριο στο πλαίσιο
του έργου DLQ
Το CARDET, στο πλαίσιο του έργου, διοργάνωσε
το Τελικό Συνέδριο του DLQ τον Οκτώβριο
του 2013. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το Σάββατο
12 Οκτωβρίου, 2013 με την υποστήριξη του
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Επίσης, το συνέδριο παρακολούθησαν
πάνω από 100 εμπλεκόμενοι φορείς,
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών
που εργάζονται σε εκπαιδευτικά
ιδρύματα τα οποία προσφέρουν
εκπαίδευση
δεύτερης
ευκαιρίας,
καθηγητών που εργάζονται με νέους
σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική
εκπαίδευση, ερευνητών που ασχολούνται
με θέματα εκπαίδευσης και φορέων
χάραξης πολιτικής. Οι συμμετέχοντες
επέδειξαν ενδιαφέρον ως προς
το να μάθουν πώς μπορούν
να ενσωματώσουν ψηφιακά
μέσα
στο
περιβάλλον
της τάξης, όπως επίσης
πώς να χρησιμοποιήσουν
αυτή
την
καινοτόμα
μέθοδο
παράδοσης
για
να
παρακινήσουν
τους
μαθητές που είναι σε ρίσκο
απόσυρσης από την τυπική
εκπαίδευση. Μετά το συνέδριο,
η Timesnap Productions, η
εμπειρογνώμονας του έργου
όσον αφορά στα ψηφιακά
μέσα, διεξήγαγε ένα διαδραστικό
εργαστήριο όπου ο Declan Cassidy
παρέδωσε στους συμμετέχοντες ένα
σύντομο πρόγραμμα επαγωγής, καθώς
και μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων
βασικών στοιχείων για τη δημιουργία
ταινιών σε μη επαγγελματικό επίπεδο.
Τα άτομα που συμμετείχαν στο
εργαστήριο είχαν επίσης την ευκαιρία
να δουν πώς λειτουργούν διάφορα
κομμάτια
του
εξοπλισμού
που
χρειάζεται για τη δημιουργία ταινιών.
Επίσης, δόθηκαν συμβουλές για το πώς
να κάνουν τη διαδικασία δημιουργίας
ταινιών προσιτή σε ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον με τη χρήση τεχνολογιών όπως
τα smart phones. Στο τέλος του εργαστηρίου
διεξήχθη συζήτηση με τους συμμετέχοντες,
μέσω της οποίας έλαβαν πρακτικές συμβουλές
για το πώς μπορούν να εφαρμόσουν το
Αναλυτικό Πρόγραμμα ACT με τις δικές τους
ομάδες νέων.
Αυτό το επιτυχημένο συνέδριο διοργανώθηκε
παράλληλα με το 6ο Ετήσιο συνέδριο Innovative
Learning Environments το οποίο διοργανώθηκε
από το CARDET. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε
με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στην
ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμη μια σύντομη
έκθεση σε σχέση με το Τελικό Συνέδριο.

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.
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