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Je čas na…ACTION!
Vítejte u třetího newsletter o projektu ACTION!
ACTION je dvouletý project, který právě vstupuje do své druhé poloviny! V této fázi
projektu bychom s vámi chtěli sdílet vzrušující novinky! Pojďme si však nejdříve celý
projekt zrekapitulovat.
Cílem ACTION je zapojit odborníky v oblasti práce s
mládeží a obtížně oslovitelné mladé lidi do cílených
vzdělávacích projektů v oblasti digitálních a sociálních médií.
Záměrem je dokončit sérii krátkých filmů ve spolupráci
s mladými lidmi z celé Evropy s využitím dostupných
technologií, jako jsou mimo jiné chytré telefony, tablety a
open-source editační programy.

ACTION v izolaci!
Stejně jako zbytek světa, i projektový tým ACTION byl z
velké části v posledních třech měsících omezen
preventivními opatřeními – všichni zůstali doma a
vypořádávali se s globální pandemií COVID-19. Z bezpečí
domova však partneři ACTION pokračovali na vytvoření
prvního kompletního návrhu našeho vzdělávacího
programu pro profesionální pracovníky s mládeží v první
linii a pracovali na rozvoji zajímavých zdrojů, které mohou
pracovníci s mládeží používat ve skupinové práci s
mladými lidmi. S trochou štěstí budeme v době po zrušení
všech opatření moci zrealizovat setkání s mládežnickými
skupinami a začít testovat tyto inovativní aktivity. Příští
Quentin Tarantino nebo Christopher Nolan je mezi
dnešními mladými lidi a my doufáme, že je díky akčnímu
tréninku inspirujeme k rozvoji jejich dovedností stejně
jako jejich vášně pro filmovou tvorbu!
Udržování kontaktu e-mailem a přes Zoom pomohlo
partnerům projektu zůstat ve spojení a vzájemně se
podporovat v této bezprecedentní době. Jak jste se
vypořádali s izolací vy? Natočil jste krátký film o své
zkušenosti a chtěli byste se o něj podělit? Rádi bychom
váš příspěvek sdíleli skrz webové stránky a facebook,
takže se neváhejte s námi spojit!
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Tréninky zahájeny!
V posledních šesti měsících spolupracovali partneři z
České republiky, Německa a Irska s podporou celého
projektového týmu na vývoji jedinečného vzdělávacího
programu pro pracovníky s mládeží v první linii. Tento
program podpoří odborníky v první linii v oblasti práce
s mládeží v rozvíjení svých prezentačních dovedností a
získávání sebejistoty při práci v on-line či neformálním
vzdělávacím prostředí. Naučí je také základní
dovednosti v oblasti digitálních médií, které potřebují
k využívání filmové produkce při práci s mladými lidmi.
Program zahrnuje 21 hodin školení v oblasti digitálních
médií. Skládá se ze 3 praktických workshopů, které
seznámí pracovníky s mládeží s filmovou tvorbou, a to s
předprodukcí, produkcí i postprodukcí. Toto školení je
doplněno 29 hodinami samostudia, rozloženého do 6
modulů, které se zabývají tématy týkající se používání
alternativních přístupů ve vzdělávání, práce v
neformálním či on-line prostředí a bezpečné integrace
sociálních médií a platforem při práce s mládeží.
Partneři budou tento vzdělávací program projednávat
na příštím setkání, které se bude konat on-line místo v
Drážďanech, a to kvůli cestovním omezením
souvisejícím s COVID-19. Po tomto zasedání bude
program tréninku nahrán na e-learningovou platformu
ACTION, která je dostupná na tomto odkaze:
https://actionyouth.eu/en/e-learning

