
 

Προβολείς στο έργο… 
ACTION! 
Καλώς ήλθατε στο τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου ACTION! 

 
Το ACTION είναι ένα διετές έργο που μόλις τώρα μπαίνει στο δεύτερο έτος! Στα μέσα του 
έργου, έχουμε μερικές συναρπαστικές ενημερώσεις! Αλλά πρώτα, μια μικρή ανασκόπηση 
του έργου. 

ACTION κατα το ΄Lockdown!’ 
Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος αυτή τη περίοδο, η ομάδα του 
έργου ACTION βρισκότανε σε ‘lockdown’ τους τελευταίους τρεις 
μήνες, καθώς όλοι μείνανε σε εσωτερικούς χώρους για να 
αντιμετωπίσουν την παγκόσμια πανδημία COVID-19. 
Παραμένοντας ασφαλείς σε εσωτερικούς χώρους, οι συνεργάτες 
του ACTION συνέχισαν να εργάζονται για την παραγωγή του 
πρώτου πλήρους σχεδίου του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης για επαγγελματίες νεολαίας της πρώτης γραμμής, 
καθώς και για την ανάπτυξη ενδιαφέρων υλικών για χρήση στην 
ομαδική τους εργασία με νέους. Με την άρση των μέτρων της 
πανδημίας, θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε και να συναντήσουμε 
ομάδες νέων και να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε αυτές τις 
καινοτόμες δραστηριότητες μαζί τους. Ο επόμενος Quentin 
Tarantino ή ο Christopher Nolan είναι ανάμεσα στους νέους του 
σήμερα, και μέσω της εκπαίδευσης του προγράμματος ACTION, 
ελπίζουμε να τους εμπνεύσουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητές 
τους, καθώς και το πάθος τους για τη δημιουργία ταινιών! 
Η επικοινωνία μέσω email και το Zoom βοήθησαν τους 
συνεργάτες του έργου να παραμείνουν συνδεδεμένοι και να 
υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη 
για όλους εμπειρία. Εσείς πώς αντιμετωπίσατε το lockdown; 
Mήπως κάνατε μια ταινία μικρού μήκους σχετικά με την 
εμπειρία που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; Θα χαρούμε 
να το μοιρασουμε μέσω της ιστοσελίδας και της σελίδας μας στο 
Facebook, οπότε επικοινωνήστε μαζί μας! 
 
 

 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, συνεργάτες από 
την Τσεχία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία, με την υποστήριξη 
ολόκληρης της ομάδας του έργου, συνεργάστηκαν για την 
ανάπτυξη ενός μοναδικού προγράμματος κατάρτισης για 
επαγγελματίες νεολάιας της πρώτης γραμμής. Αυτό το 
πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους επαγγελματίες νεολαίας 
ώστε να αναπτύξουν δεξιότητές διαμεσολάβησης, έτσι ώστε 
να αισθάνονται αυτοπεποίθηση να εργάζονται σε 
διαδικτυακά και μη τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Θα 
τους διδάξει επίσης τις βασικές δεξιότητες ψηφιακών μέσων 
που χρειάζονται, ώστε να μπορούν τα εφραρμόσουν στην 
δημιουργία ταινιών μέσα απο τη δουλειά τους με τους 
νέους. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 ώρες δια ζώσης 
εκπαίδευσης ψηφιακών μέσων. Αυτό περιλαμβάνει 3 
πρακτικά εργαστήρια που θα μεταφέρουν τους νέους τις 
φάσεις της δημιουργίας μια ταινίας όπως την προπαραγωγή, 
την παραγωγή και την διαδικασία μετά την παραγωγή. Αυτό 
υποστηρίζεται από 29 ώρες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, 
που διανέμεται σε 6 ενότητες, οι οποίες ασχολούνται με 
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, την εργασία σε μη τυπικά 
και διαδικτυακά περιβάλλοντα και την ενσωμάτωση 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ασφάλεια σε 
ότι αφορά την εργασία με νέους. 
Οι συνεργάτες θα συζητήσουν αυτό το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου αντί στη 
Δρέσδη, λόγω των περιορισμών ταξιδιού ως συνέπεια του 
COVID-19. Μετά από αυτήν τη συνάντηση, το 
ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης θα μεταφορτωθεί 
στην πλατφόρμα e-learning ACTION, η οποία είναι 
προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://actionyouth.eu/en/e-
learning 
 

 

Ξεκινά το πρόγραμμα ενδο-
υπηρεσιακής κατάρτισης. 

Ενημερωτικό Δελτίο 3 – Ιούνιος 2020 

 

 

Το ACTION στοχεύει στην προσέλκυση επαγγελματιών  στον 
τομέα της νεολαίας και αποκομμένων νέων σε στοχευμένες 
παρεμβάσεις κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών μέσων και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιδίωξη του είναι να 
δημιουργηθεί από νέους από όλη την Ευρώπη μια σειρά ταινιών 
μικρού μήκους με τη χρήση διαθέσιμων τεχνολογιών όπως τα 
smartphones, τα tablet, ανοικτά λογισμικά επεξεργασίας 
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