Τα άτομα πίσω από το έργο
Το έργο «Digital Latin Quarter» υλοποιείται από την κοινοπραξία έξι
οργανισμών που αντιπροσωπεύουν την Ιρλανδία, τη Γερμανία, τη
Φινλανδία, την Κύπρο και τη Λιθουανία. Μέσω χρηματοδότησης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από το πρόγραμμα «Grundtvig» του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Lifelong Learning Programme 20072013», το έργο συντονίζεται από το Meath Partnership και διαρκεί
από τον Οκτώβριο 2011 μέχρι το Σεπτέμβριο 2013. Η κοινοπραξία
του έργου αποτελείται από ένα καινοτόμο μείγμα εμπειρογνωμόνων
σε θέματα νέων και εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας σε συνδυασμό
με την τεχνογνωσία στην επιστημονική έρευνα, τεχνολογία και
παραγωγή ψηφιακών μέσων.
Απώτερος σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς και οργανισμούς για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
για τους νέους.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο και για να παρακολουθείτε την πρόοδο
του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του - www.digital-latin-quarter.eu.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συνεργάτη του έργου.

Ποιος θα είναι ο
επόμενος

SPIELBERG;

Στοιχεία Επικοινωνίας
CARDET

Μετοχίου 66
2407 Έγκωμη, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 795128
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
dlq@cardet.org

digital
latin
quarter

518520-LLP-1-2011-1-IE-GRUNDTVIG-GMP

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.

DLQ BrochureGR.indd 1

24/02/2012 13:43

Εισαγωγή στο «Digital Latin Quarter»
Το έργο «Digital Latin Quarter» είναι μία νέα πρωτοβουλία που
στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων στα ψηφιακά
μέσα, μέσω της τέχνης της παραγωγής ταινιών. Νέοι από όλη την
Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το ταλέντο τους και
να ενισχύσουν τις δεξιότητες και δυνατότητες τους μέσα από μία
σειρά διαδραστικών και πρακτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Μέσα από την εμπλοκή τους σε τοπικά «κινηματογραφικά συνεργεία», οι νέοι, και
ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν αρνητικές εμπειρίες από τη γενική τους εκπαίδευση,
θα συμμετέχουν και θα εκπαιδευτούν σε διάφορους ρόλους που υπάρχουν στην
κινηματογραφική βιομηχανία.
Οι ρόλοι αυτοί μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:
l Administrative (διοικητικοί)
l Creative (δημιουργικοί)
l Technical (τεχνικοί)
Το ACT θα δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να βιώσουν πέντε
ρόλους σε κάθε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Στους διοικητικούς
ρόλους συμπεριλαμβάνονται αυτοί του βοηθού σκηνοθέτη και του
παραγωγού. Στους δημιουργικούς ρόλους συμπεριλαμβάνονται αυτοί της
σκηνοθεσίας, της υποκριτικής και του μοντάζ, ενώ στους τεχνικούς ρόλους
συμπεριλαμβάνονται αυτοί του χειρισμού βιντεοκάμερας, εξωτερικού
μικροφώνου και φωτισμού.
Μέσα από το πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι θα εξερευνήσουν όλες τις
κατηγορίες για να ανακαλύψουν σε ποια είναι πιο ικανοί, αλλά επίσης θα
αναπτύξουν ομαδικές, επικοινωνιακές, διοικητικές και διαπροσωπικές
δεξιότητες.

Λειτουργοί που ασχολούνται με τη
νεολαία και άτομα που παρέχουν
εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας
Παράλληλα με την ενασχόληση μας με τους νέους, θα προσφέρουμε
ευκαιρίες πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης στο δυναμικό
τομέα των ψηφιακών μέσων για λειτουργούς που ασχολούνται
με τη νεολαία και για εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα
εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας. Η εκπαίδευση και σχετική
στήριξη θα παρέχονται μέσα από ένα μικτό μοντέλο μάθησης που
θα αποτελείται από ηλεκτρονικές πηγές εκπαίδευσης και κατάπρόσωπο συναντήσεις.
Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του έργου είναι η υποστήριξη της καινοτομίας στην
εκπαίδευση για τους νέους σε ρίσκο απόσυρσης από την τυπική εκπαίδευση
αξιοποιώντας τη δυναμική των νέων πλατφόρμων διαδικτυακών μέσων. Μέσα
από αυτές τις πλατφόρμες οι νέοι μπορούν να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες
και ικανότητες προκειμένου να στηρίξουν την επανένταξη τους στην τυπική
εκπαίδευση, την προσωπική τους εξέλιξη και τη συνεχή δέσμευση τους ως
πολύτιμα μέλη της κοινωνίας.
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