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 2007- 2013»,
το έργο συντονίζεται από το Meath Partnership. 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.
Α πώτ ε ρ ο ς
σ κο πό ς
μας
εί να ι
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.
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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.

Tel: 555 555 5555

Γιατί θα βοηθήσει το DLQ
Βασικό στοιχείο στην παιδαγωγική ιδέα
η οποία ακολουθείται στο DLQ είναι η
δημιουργία εμπιστοσύνης και μιας
σχέσης αξιοπιστίας μεταξύ των νέων σε
ρίσκο και των λειτουργών που
ασχολούνται με τη νεολαία. Ως εκ
τούτου, το αναλυτικό πρόγραμμα που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου
έδωσε σημασία στη διαδικασία της
οικοδόμησης της ομάδας και βοήθησε
στη δημιουργία τοπικών
κινηματογραφικών συνεργείων τα οποία
αποτελούνταν από νέους σε ρίσκο.
Πριν από την έναρξη των γυρισμάτων,
κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να
αισθάνεται πως είναι μέρος της ομάδας
και ότι τα ψηφιακά μέσα θα παράγονταν
από ολόκληρη την ομάδα. Αυτό
βοήθησε στην αύξηση της
αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων
και αύξησε το αίσθημα ευθύνης και
δέσμευσης προς το συνεργείο –
προωθώντας δεξιότητες συνεργασίας
στην ομάδα. Επίσης, η ατμόσφαιρα
εμπιστοσύνης ήταν η βάση για τη
μαθησιακή διαδικασία η οποία ήταν όσο
το δυνατόν πιο συναρπαστική και
αξέχαστη. Ένα άλλο στοιχείο που έκανε
τη δουλειά του DLQ βιώσιμη ήταν η
πειθαρχία που απαιτούσε από τους
μαθητές. εκπαίδευσης.

Γιατί θα βοηθήσει το DLQ

ACT-σειρά μαθημάτων

Μια από τις αρμοδιότητες των
λειτουργών που ασχολούνται με τη
νεολαία
ήταν να παρέχουν στους
συμμετέχοντες τη δομή, τη συνοχή και
τον ενθουσιασμό έτσι ώστε η ικανότητα
εργασίας του συνεργείου να είναι
εγγυημένη σε όλα τα στάδια της

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ονομάστηκε Αναλυτικό Πρόγραμμα
ACT, βασίστηκε στις δεξιότητες οι
οποίες απαιτούνται για τους 18
ρόλους ACT στην παραγωγή ταινιών
και είχε ως στόχο να στηρίξει τους
νέους σε ρίσκο, στην προσπάθεια
τους να εντοπίσουν τις βασικές
ικανότητές τους στον τομέα της
παραγωγής μέσων, αλλά και πέρα
από αυτό τον τομέα. Το Αναλυτικό
Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τους
εταίρους του έργου καθώς και από
ειδικούς σε θέματα νέων, μέσων και
παιδαγωγικών από την Ιρλανδία και
τη Λιθουανία.
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Το Αναλυτικό Πρόγραμμα παρέχει
λεπτομερείς οδηγίες στους
εκπαιδευτικούς και στους λειτουργούς
που ασχολούνται με τη νεολαία, οι
οποίοι είναι πρόθυμοι να
παραδώσουν στους νέους
εκπαίδευση όσον αφορά στην
παραγωγή βίντεο και ήχου. Παρέχει
αναλυτικές περιγραφές των στόχων,
της πορείας της προετοιμασίας, των
πηγών και των αποτελεσμάτων που
αναμένονται από κάθε είδος ταινίας.
Μετά την ολοκλήρωση του
Αναλυτικού Προγράμματος, οι νέοι
είχαν δημιουργήσει περίπου

