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Pokud jste v projektech Erasmus + nováčkem,
můžete si položit otázku, co organizace partnerských
organizací dělají v počátečních fázích projektu, aby
měli na konci řadu kvalitních vzdělávacích materiálů,
které lze použít v jakémkoli prostředí práce s mládeží
a aby je bylo možné převést do další cílové skupiny.
Čeho tedy tým ACTION dosáhl za prvních 6 měsíců?

Vítejte v druhém newsletteru
projektu ACTION!
ACTION je dvouletý projekt, který byl zahájen v
červnu roku 2019 a poběží do května 2021. ACTION
je financován s podporou programu Erasmus+ a po
celou dobu trvání projektu budou partnerské organizace z České republiky, Kypru, Estonska, Francie,
Německa a Irska usilovat o zapojení pracovníků
s mládeží a obtížně přístupných mladých lidí do
cílených intervencí vzdělávání v oblasti digitálních
a sociálních médií. Cílem je vytvořit s mladými lidmi
napříč Evropou sérii krátkých filmů za použití dostupné technologie, jako jsou smartphony, tablety,
otevřený editační software atd.

Místní fóra zúčastněných stran

V prvních šesti měsících projektu byly
partnerské organizace zaneprázdněny založením
místních skupin poradců, kteří budou podporovat
naši práci v průběhu celého projektu. Tyto místní
skupiny jsou tvořeny specializovanými pracovníky
s mládeží a profesionály z odvětví produkce
digitálních médií a práce s mládeží, kteří
dobrovolně tráví čas poskytováním zpětné
vazby k našim návrhům studijních zdrojů a vyplňují
hodnocení kvality, aby bylo zajištěno pokračování
naší práce. Podpora a účast odborníků v těchto
skupinách je klíčová pro zajištění toho, aby mohly
být školicí materiály a činnosti, které vyvíjíme,
použity v prostředí práce s mládeží. Pokud se
chcete připojit k jedné z těchto skupin,
kontaktujte partnera konsorcia ve vašem regionu
prostřednictvím webových stránek projektu: www.
actionyouth.eu. Pokud nežijete v žádné ze zemí,
kde je projekt pilotován, nemějte obavy, můžete se
také vzdáleně podílet na online hodnocení a
aktivitách. Takže zůstaňte v kontaktu a uvidíte, jak
byste naši práci mohli podpořit.

Program dalšího vzdělávání pro
řadové pracovníky s mládeží
Na začátku projektu jsou partnerské organizace
zaneprázdněny vývojem rámců a plánováním
školicích materiálů, které budou vytvořeny. V
současné době se partneři z České
republiky, Německa a Irska připravují na
vypracování prvního návrhu modulů, který bude
tvořit jednu třetinu Programu dalšího vzdělávání
pro pracovníky s mládeží. Tento školicí program
bude zahrnovat 21 hodin přímého školení, které
vybaví pracovníky s mládeží praktickými
dovednostmi, které budou potřebovat k nahrání a
úpravě kvalitních videozáznamů na své
smartphony a k realizaci těchto kreativních
projektů s mladými lidmi ve své skupině. Program
také poskytuje 29 hodin samostatného učení, ke
kterému budou mít pracovníci s mládeží přístup
prostřednictvím
e-learningového portálu ACTION, a budou si tak
moci rozšířit své znalosti o neformálním učení, o
práci v netradičním prostředí, o sociálních médiích,
digitální práci s mládeží a o tom, jak zůstat v
bezpečí při práci v online prostředí. Jako celek
tento program poskytne komplexní školení
pokračujícího profesního rozvoje pro řadové
pracovníky s mládeží. Návrhy materiálů jsou v
současné době testovány na našich místních
fórech zúčastněných stran. Po obdržení cenné
zpětné vazby vytvoříme zbývajících šest modulů
programu, které budou připraveny pro 12
pracovníků s mládeží na nadnárodní vzdělávací
akci v České republice v září 2020. Pokud jste
pracovník s mládeží a chcete se dozvědět více o
této příležitosti k nadnárodnímu školení,
neváhejte kontaktovat partnerskou organizaci ve
vašem regionu.
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Druhé setkání v Estonsku

Druhou schůzku projektového týmu ACTION uspořádala v prosinci 2019 v Tallinnu v Estonsku Nadace mládeže
v podnikání a vědě (YSBF). Na tomto setkání dostali partneři, kteří pracují na programu dalšího vzdělávání,
příležitost představit práci, kterou dosud dokončili na svých modulech ostatním partnerům, a vypracovat krátké vzájemné hodnocení, než místní vzdělávací skupiny vyhodnotí místní skupiny v každé zemi. Setkání také
umožnilo organizaci E-Juniors, která má na starosti tvorbu Digitálního souboru nástrojů, představit své plány
pro vytváření těchto digitálních nástrojů. Tento soubor nástrojů bude zahrnovat řadu praktických aktivit, které
mohou pracovníci s mládeží použít k realizaci kreativních projektů digitálních médií s jejich skupinami mládeže;
jakož i soubor alternativních skupinových pracovních aktivit, které budou povzbuzovat mladé lidi, aby pracovali
sami ve skupinách a rozvíjeli své vlastní nápady pro kreativní projekty. Tyto aktivity budou doplňovat obsah
programu dalšího vzdělávání, budovat na dovednostech, které již mají pracovníci s mládeží, a podporovat je při
poskytování nových a jedinečných příležitostí pro mladé lidi, aby se naučili novým dovednostem a zároveň byli
kreativní.

Partnerské konsorcium se v červnu 2020 znovu sejde v německých Drážďanech, aby zhodnotilo postup
projektu. Partneři zde odsouhlasí Program dalšího vzdělávání a Digitální soubor nástrojů v angličtině
a naplánují nadnárodní a národní vzdělávací aktivity, kde bude tento program pilotován s pracovníky
s mládeží.

Seznamte se s týmem...
Projekt ACTION je podporován konsorciem 6 partnerských organizací pro 6 zemí EU:

►
►
►
►
►
►

E-Juniors (Francie)
Future in Perspective (Irsko)
Youth in Science and Business Foundation (Estonsko)
Jugend und Kulturprojekt (Německo)
AKLUB (Česká republika)
CARDET (Kypr)

Jak se připojit k ACTION
Navštívit naši stránku
www.actionyouth.eu
a připojte se k našemu Facebooku

https://www.facebook.com/Action-project
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