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Rambivalgus…ACTION!
Tere tulemast lugema projekti ACTION kolmandat infolehele!
ACTION on kaheaastane projekt, mis saab just kätte oma teise aasta! Projekti
keskpunktis on meil põnevaid värskendusi, mida jagada! Kuid kõigepealt pisut
kokkuvõtet projektist.
ACTION projekti eesmärk on kaasata noorsootöötajaid ja
noori suunatud koolitussekkumistesse digitaalse ja sotsiaalse
meedia valdkonnas. Eesmärk on kogu Euroopa noorte seas
lõpule viia lühifilmide seeria, kasutades olemasolevat
tehnoloogiat, näiteks nutitelefonid, tahvelarvutid, avatud
lähtekoodiga redigeerimistarkvara jne.

ACTION Lockdown!

Nagu kogu maailm praegu, on ka ACTIONi
projektimeeskond viimase kolme kuu jooksul suures osas
oma kodudes olnud, kuna me kõik viibisime siseruumides ja
tegelesime ülemaailmse COVID-19 pandeemiaga. Hoides
siseruumides turvalist vahemaad, jätkasid ACTION-i
partnerid tööd meie noorte spetsialistide
koolitusprogrammi esimese täieliku kavandi
väljatöötamiseks ning noorsootöötajate jaoks huvitavate
ressursside väljatöötamiseks, mida saaks kasutada
rühmatöös noortega. Mis tahes aja möödudes, kui
koroonaviirus on seljatatud, oleme valmis välja tulema ja
kohtuma noortegruppidega ning alustama nende
uuenduslike tegevuste katsetamist noorte juures. Järgmine
Quentin Tarantino või Christopher Nolan on tänapäeva
noorte seas ning ACTION koolituse kaudu loodame
innustada neid nii oma oskuste kui ka kire arendamises!
Nagu kõigi teistega, aitas e-posti ja Zoomi kaudu ühenduse
pidamine projektipartneritel ühendust hoida ja üksteist
toetada pikema aja jooksul. Kuidas Sina hakkama said? Kas
tegite lühifilmi kogemusest, mida soovite meiega jagada?
Meil oleks hea meel seda jagada oma veebisaidi ja
Facebooki lehe kaudu, seega võta ühendust!
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Treeningprogramm algas!

Viimase kuue kuu jooksul on projektimeeskonna
toel partnerid Tšehhi Vabariigist, Saksamaalt,
Eestist, Prantsusmaalt ja Iirimaalt teinud koostööd,
et töötada välja eesliinil olevate noorsootöötajate
ainulaadne koolitusprogramm. See programm
toetab eesliinil töötavaid noorsootöötajaid nende
oskuste arendamisel, et nad tunneksid end kindlalt
veebis ja mitteformaalses õpikeskkonnas töötades.
See õpetab neile ka põhilisi digitaalse meedia
oskusi, mida nad vajavad, et nad saaksid kasutada
filmitegemise kunstivormi oma töös noortega.
Programm hõlmab 21-tunnist digitaalse meedia
koolitust. See hõlmab kolme praktilist seminari, mis
viivad noorsootöötajad läbi filmietappide
ettevalmistamise, tootmise ja järeltootmise
etappide. Seda toetab 29-tunnine iseõppimine, mis
jaguneb kuue mooduli vahel, mis käsitlevad
teemasid, mis on seotud alternatiivsete
lähenemisviiside kasutamisega hariduses,
mitteformaalses ja veebikeskkonnas töötamisega
ning sotsiaalmeediaplatvormide turvalise
integreerimisega noorsootööpraktikasse.
Partnerid arutavad seda koolitusprogrammi
järgmisel konsortsiumikoosolekul. Pärast seda
kohtumist laaditakse täienduskoolitusprogramm
üles e-õppe platvormile ACTION, millele pääseb ligi
aadressil: https://actionyouth.eu/et/e-learning

