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ACTION: Režisérský sestřih
Vítejte u pátého zpravodaje projektu ACTION!
ACTION je dvouletý projekt, který tento měsíc končí!
Během uplynulých 30 měsíců spolupracovali partneři
projektu z Francie, Estonska, Německa, Kypru, Irska a
České republiky na vytvoření následujících výstupů:
• Školení pro pracovníky s mládeží v oblasti tvorby
digitálních médií.
• Soubor aktivit, které lze použít s mladými lidmi při
tvorbě krátkých filmů na jejich chytrých
telefonech.
• Online vzdělávací portál, který poskytuje přístup
ke všem vytvořeným školicím materiálům.

ACTION Festivaly krátkých filmů
Součástí naší práce s mladými lidmi v posledních 30
měsících byla podpora 40 mladých lidí, kteří
spolupracovali v pětičlenných týmech. Společně napsali
scénář, natočili a upravili 8 krátkých filmů, které zvyšují
povědomí o problémech, které se jich jako mladých
evropských občanů týkají. Tyto filmy budou brzy k
dispozici ke zhlédnutí online prostřednictvím našeho
projektového kanálu na YouTube.
Abychom našim začínajícím filmařům poskytli příležitost
k premiéře jejich filmů, konaly se v uplynulých týdnech v
každé partnerské zemi Festivaly krátkých filmů. Tyto
akce byly naplánovány a uspořádány s podporou našich
mladých filmařů v každé zemi. Cílem těchto akcí bylo
představit talenty, které se v rámci projektu ACTION
objevily, a oslavit kreativitu mladých lidí v našich
komunitách tím, že ukážeme jejich filmy a nabídneme
jim platformu k propagaci jejich tvorby!

Poslední dějství: Pilotní
školení je online!
Pracovníci s mládeží a školitelé z projektu ACTION se
setkali online prostřednictvím služby Zoom, aby se
zúčastnili nadnárodní vzdělávací aktivity. Na této
nadnárodní školicí akci pracovníci s mládeží z každé
země absolvovali některé moduly z programu
odborné přípravy na pracovišti a také se seznámili
se všemi 4 výstupy projektu ACTION:
•
•
•
•

Program odborné přípravy pro pracovníky s
mládeží v první linii;
Soubor nástrojů pro badatelsky orientované
a zakotvené učení;
Online vzdělávací portál;
a programové prohlášení ACTION.

V návaznosti na tuto virtuální nadnárodní akci se
všichni pracovníci s mládeží, kteří se jí zúčastnili,
podělí o výsledky projektu ACTION s ostatními
pracovníky s mládeží ve svých organizacích a sítích.
Na této akci jsme také vyzvali všechny pracovníky s
mládeží, aby se přihlásili do naší online vzdělávací
platformy. Pokud chcete získat přístup k celé řadě
materiálů vytvořených partnery projektu ACTION,
navštivte prosím: https://actionyouth.eu/en/elearning a zaregistrujte se ještě dnes!
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