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ACTION: Η σκηνοθετική εκδοχή
Καλώς ήρθατε στο πέμπτο ενημερωτικό δελτίο του
προγράμματος ACTION! Το ACTION είναι ένα διετές
πρόγραμμα που ολοκληρώνεται αυτό το μήνα! Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 30 μηνών, εταίροι του έργου από τη
Γαλλία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και
την Τσεχική Δημοκρατία συνεργάστηκαν για να παρέχουν:
• Κατάρτιση για εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας
στην παραγωγή ψηφιακών μέσων.
• Μια εργαλειοθήκη δραστηριοτήτων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τους νέους για την παραγωγή
ταινιών μικρού μήκους στα smartphones τους.
• Μια διαδικτυακή πύλη μάθησης που παρέχει
πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που
αναπτύχθηκε.

ACTION: Φεστιβάλ μικρού μήκους
Μέροςώ
της δουλειάς μας με τους νέους τους τελευταίους 30

μήνες ήταν η υποστήριξη 40 νέων, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε
ομάδες των 5 ατόμων, για να έρθουν σε επαφή και να γράψουν,
να ηχογραφήσουν και να παράγουν 8 ταινίες μικρού μήκους που
ευαισθητοποιούν για θέματα που τους αφορούν ως νέους
Ευρωπαίους πολίτες. Αυτές οι ταινίες θα είναι σύντομα
διαθέσιμες για να τις παρακολουθήσετε online μέσω του
καναλιού του έργου μας στο YouTube.

Για να δώσουμε στους κινηματογραφιστές μας την ευκαιρία να
κάνουν πρεμιέρα στις ταινίες τους, πραγματοποιήθηκαν
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους σε κάθε χώρα εταίρο τις
τελευταίες εβδομάδες. Οι εκδηλώσεις αυτές σχεδιάστηκαν και
φιλοξενήθηκαν
με
την
υποστήριξη
των
νεαρών
κινηματογραφιστών μας σε κάθε χώρα. Στόχος των εκδηλώσεων
ήταν να αναδείξουν το ταλέντο που έχει αποκαλυφθεί μέσω του
προγράμματος ACTION και να γιορτάσουν τη δημιουργικότητα
των νέων στις κοινότητές μας, προβάλλοντας τα βίντεο και
προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα για να προωθήσουν τη
δουλειά τους!
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Η τελική πράξη: Εκπαίδευση σε
απευθείας σύνδεση!
Εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας και εκπαιδευτές από την
κοινοπραξία ACTION συναντήθηκαν διαδικτυακά μέσω
του Zoom για να συμμετάσχουν σε μια διακρατική
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε αυτή τη διακρατική
εκπαιδευτική εκδήλωση, οι εργαζόμενοι σε θέματα
νεολαίας από κάθε χώρα ολοκλήρωσαν ορισμένες
ενότητες από το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης, και εισήχθησαν επίσης και στα 4
αποτελέσματα του έργου ACTION, δηλαδή:
• Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για
τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας πρώτης
γραμμής,
• Η εργαλειοθήκη πόρων διερευνητικής και
ενσωματωμένης μάθησης,
• Η διαδικτυακή πύλη μάθησης,
• Και το έγγραφο πολιτικής ACTION.
Όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας που
συμμετείχαν θα μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου
ACTION με άλλους εργαζόμενους και τα δίκτυά τους. Σε
αυτή την εκδήλωση, καλέσαμε επίσης όλους τους
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας να εγγραφούν στη
διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης. Αν θέλετε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε όλο το φάσμα του υλικού που
αναπτύχθηκε από τους εταίρους του ACTION,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://actionyouth.eu/en/elearning και εγγραφείτε σήμερα!

