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Trumpai apie DLQ Strategiją
DLQ Strategija pateikia pedagoginių strategijų
ir metodų, kurie gali būti naudojami sėkmingam
integruotos programos mokymui ir integracijos
galimybėms klasėje, apžvalgą.DLQ – tai „Visą
gyvenimą trunkančio mokymosi“ projektas,
kurio pagrindinis uždavinys yra suteikti balsą
jauniems žmonėms.
Tai projektas apie požiūrio keitimą, supratimo ir suvokimo
skatinimą bei rytdienos Europos atidavimą į jaunų
žmonių rankas jau šiandien. Naudojant skaitmeninių
medijų kūrimo terpę, DLQ remia informuotų ir atsakingų
jaunų žmonių, kurie yra pasiekę aukštą skaitmeninio
raštingumo lygmenį, vystymąsi. Taip pat projektas remia
ir skatina galimybę šiems jauniems žmonės išreikšti
save skirtingais būdais virtualiame pasaulyje, kas padėtų
jiems tobulėti ir augti. Svarbu yra su jaunimu dirbantiems
specialistams, kurie dirba neformaliose aplinkose, suteikti
„antrojo šanso“ galimybes mokytis tiems jauniems
žmonėms, kurie anksti paliko mokyklą bei naudoti
tokius metodus ir priėjimus prie jaunimo, kaip patirtinis
mokymasis, probleminis mokymasis bei integruotas
mokymasis. Tai daroma tam, kad besimokantieji būtų
skatinami ir remiami jų asmeninis, socialinis ir emocinis
vystymasis. Pagrindinių jaunų europiečių kompetencijų,
tokių kaip atsakomybė ir tolerancija, inovatyvumas bei
pagarba, ugdymas skaitmeninio amžiaus kontekste yra
vienas iš DLQ tikslų ir dėl šios priežasties DLQ sukurta
AKT programa yra viena pagrindinių projekto dalių,
kurios įvykdymas garantuoja DLQ projekto sėkmę.
DLQ projekto AKT programa buvo sukurta integruojant
skaitmeninių medijų kūrimo galimybes klasėje ir jungiant
šiuos metodus su pedagoginiais metodais, susijusiais su
integruotu mokymu, o tai gali būti itin naudinga jauniems
žmonėms, kurie patiria sunkumų formaliojo mokymosi
aplinkose. Norėdami susipažinti su pilna DLQ projekto
strategija aplankykite projekto puslapį at www.digitallatin-quarter.eu

DLQ Trumpametražių filmų
festivalis
Po sėkmingo AKT programos “Pagrindinių
kompetencijų rizikos grupės jaunimui diegimas
per filmų gamybos meną” įgyvendinimo

keturiose projektą įgyvenidnančiose šalyse:
Kipre, Vokietijoje, airijoje ir Vokietijoje, DLQ
projektas rengia trupametražių filmų festivalį.
Šis festivalis bus rengiamas projekto internetiniame
puslapyje, kur vietinės filmavimo grupės gali įkelti po
du savo sukurtus geriausius filmus ir bandyti laimėti
apdovanojimus. Apdovanojimai bus išdalinti keliose
kategorijose: Už geriausią filmą, už geriausią aktorių,
už geriausią aktorę, už geriausią režisierių, už geriausią
kinematografiją, už geriausią filmą paliečiantį jaunimo
išgyvenimus. Visi filmai bus transliuojami per DLQ-TV
– internetine televizijos stotimi, kurie pasiekama per
projekto internetinį puslapį ir sukurta specialiai projekto
metu sukurtų filmų transliavimui.

Ši sėkminga konferencija vyko kartu su 6-a Tarptautine
Inovatyvios Mokymo Aplinkos Konferencija, kurią
organizavo Kipro organizacija Cardet. Šią konferenciją
rėmė Nikozijos Universitetas kartu su Kipro Respublikos
Švietimo ir kultūros ministerija. Trumpą konferencijos
aprašymą galite rasti projekto puslapyje.

Kiekvienos kategorijos laimėtojai gaus po “Gongą”, o
apdovanojimus skirtys teisėjų komisija, sudaryta iš dviejų
profesionalių filmų kūrėjų iš Airijos, kurie nedalyvavo DLQ
projekte ir filmų kūrimo procese. Iš viso planuojama išdalinti
10 apdovanojimų vietinėms filmų kūriėjų komandoms.
Galutinis - “Žiūrovų apdovanojimas” bus skirtas filmui,
surinkusiam daugiausiai žiūrovų balsų, kurio kūrybinė
grupė bus apdovanota 1000 eurų vertės prizu. Balsavimas
u-ž geriausius filmus vyks projekto internetiniame
puslapyje, tad užsiregsitruokite jau dabar ir parablasuokite
už jums labiausiai patikusius trumpametražius filmus!

Galutinė projekto Digital latin
Quarter konferencija
2013 metų spalio 12 dieną DLQ abibendrinamoji
konferencija įvyko Nikosijos universitete, Kipre.
Kartu su dalyviais iš projekto partnerių šalių
dalyvavo 82 profesoriai, mokytojai, su jaunimų
dirbantys profesionalai ir švietimo tyrėjai.
Buvo pristatyta projekto santrauka. Projekto vadovė
Jennifer Land iš Meath Partnership apibūdino projektą
DLQ, paaiškino jo esmę, tikslus, priėjimą prie jaunų
žmonių, pagrindines išvadas bei tai, ko galima buvo
išmokti iš vykdytų veiklų. Po šio pristatymo maždaug 50
žmonių dalyvavo seminaruose skaitmeninių medijų kūrimo
tematika, o taip pat dalyvavo apvaliojo stalo diskusijoje,
kurioje buvo diskutuojama apie tai, su kokiais iššūkiais ir
problemomis susiduriama kuriant filmus, kai kalbama apie
į rizikos grupę patenkančius jaunus žmones. Vienas iš
centrinių pristatymų buvo parengtas daug apdovanojimų
laimėjusio režisieriaus iš Airijos Declan Cassidy, kuris
pateikė filmų kūrimo pradžiamokslį ir parodė, kaip tai gali
būti sukurta be didelių išlaidų paprasčiausio išmaniojo
telefono pagalba.
Dauguma
dalyvavusių
mokytojų
parodė
didelį
susidomėjimą filmų kūrimo metodu, kuris buvo naudojamas
DLQ projekte bei norėjo patys išmokti šio metodo taikymą.
Kiekvienas dalyvis gavo AKT programą ir USB atmintuką,
kuriame buvo pateiktos geriausios ir sėkmingiausios
praktikos iš vykusio projekto ir dabar gali patys naudoti
DLQ parengtą metodą.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos KomisijaiŠis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Norėdami gauti daugiau
informacijos apie DLQ
projektą arba peržiūrėti
jaunų žmonių sukurtus
filmus, apsilankykite
www.digital-latin-quarter.eu
bei žiūrėkite DLQ-TV.

