NEWSLETTER
			

3

FILM ZA DRUŽBENO
V

VKLJUCENOST PRIBEŽNIKOV

http://refugeesinproject.eu
Spet je čas za novice, naše tretje novice projekta RefugeesIN. Berite
DOKUMENTARNI
o tem, kar smo že dosegli. In izvedli boste tudi, kakšni so naši načrti
FILM IZ FILMSKEGA KATALOGA
za prihodnost! Kot veste, si prizadevamo za medkulturni dialog, se
borimo proti diskriminaciji, širimo znanje o družbenem vključevanju.
Dokumentarci, ki so jih v pilotnih tečajih proizvedli udeleženci,
Na svoj način se projekt loteva vprašanj zajetih v Evropski agendi bodo vključeni v filmski katalog. 12 dokumentarnih filmov: Samo
2020, ter Evropski agendi izobraževanja odraslih, kjer je poudarek na še en objem, (SL); Marijana (SL); Daud (PT), Amanhã é Melhor
bolj inkluzivni in bolj kohezivni Evropi.
(PT), On Air (GR); Nasruddin (GR); Migracija (IE); Potovanje (IE),
ANAS (DE); SIPAN (DE); Moja zgodba (IT); Bicabornato di Calcio
TEČAJ
(IT). so navdihujoče zgodbe beguncev, ki govorijo njihovem
Tečaj RefugeesIN ponuja inovativne učne priložnosti, ki krepijo življenju, izkušnjah, potovanju in korakih v družbeno vključenost.
izobraževalce odraslih, širijo in razvijajo njihove zmožnosti, da Dokumentarne filme si bo moč ogledati na Documentaries.
se odzovejo na potrebe izvedencev za družbeno vklučevanje
beguncev. Izobraževalcem odraslih, civilni družbi, osebju civilnih
organizacij se tako odpirajo vznemirljive možnosti za učenje. Pri
tem uporabljajo nove metode, se učijo z delovanjem in ustvarjalno
ob pomoči filma. Pod vodstvom izkušenih filmskih ustvarjalcev
imajo edinstveno priložnost, da raziščejo, opišejo, producirajo in
režirajo… svoje lastne kratke dokumentarne filme, vse v tesnem
sodelovanju z begunci in iskalci azila.
Tečaj ima tudi program izobraževanja, učbenik za učence in
izvedbeni načrt za mentorje. Tečaj obsega šest modulov, ki se
SMERNICE
nanašajo na ozadje projekta, teoretično ozadje begunske krize, in
družbeno vključevanje. Vsebuje tudi metodologijo pisanja zgodb,
In končno so tu še Smernice v obliki eKnjige- Smernice uvedejo
vodenja intervjuja. Vsebuje pripomočke za analizo filmov, opis način dela v RefugeesIN in so ilustracija, kako je moč prožno upotemeljnih vidikov dokumentarnih filmov in nazadnje še korake rabljati Učni ovoj RefugeesIN (Brošuro, Filmski katalog, in tečaj).
montaže, post- produkcijske tehnike.
Smernice se nanašajo na učno publiko (izobraževalci in ponudniki
izobraževanja) ter na civilno družbo (osebje in organizacije. PonuPILOTNE AKCIJE
jajo usmeritve izobraževalcem odraslih in izvajalcem tečaja. PodaTečaj smo izvedli v vseh državah partnerjev. Udeleženci so jajo predlog učnih dejavnosti in dogodkov za krepitev osveščenosti
razpravljali o ključnih vprašanjih integracije beguncev. Ob projekciji javnosti z uporabo učnega ovoja RefugeesIN.
filmov in pripovedovanju zgodb so odkrili moč pripovedpvanja zgodb
Smernice bodo v prihodnosti dosegljive na Guide.
in moč kinematografije ter uporabe te kot pripomoček za družbeno
vkljućevanje. Naučili so se osnovnih korakov ustvarjanja filmov,
posneli so svoje dokumentarce o resničnih življenjskh zgodbah
beguncev. Udeleženci so bili nad produkcijo filmov navdušeni, kot so
bili navdušeni tudi nad prihodnjimi priložnostmi.
Spet je čas za novice, naše tretje novice projekta RefugeesIN. Berite
o tem, kar smo že dosegli. In izvedli boste tudi, kakšni so naši načrti
za pihodnost! Kot veste, si prizadevamo za medkulturni dailog , se
borimo proti diskriminaciji, širimo znanje o družbenem vključevanju.
Na svoj načim se projekt loteva vprašanj zajetih v Evropski agendi
2020, ter Evropski agendi izobraževanja odraslih, kjer je poudarek na
bolj inkluzivni in bolj kohezivni Evropi.

VABIMO VAS K SODELOVANJU!

Vsi partnerji pojektu RefugeesIn – Begunski časi se veselimo stika z
vami!
Pridite in sodelujete na konefrenci & festivalu, ki ga bomo izvedli v
vsali od artnerskih držav v okotbru ali novembru 2018.
Sledite nam na naši spletni stgrani Webpage, ba Facebook,
zaupajte nam svoje komenarje na našem Blogu, ali pa nas preprosto
poičite, pokličite. Contact Us!
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Ta projekt je deležen podpore Evropske komisije. Publikacija
je izraz zgolj avtorjevih pogledov. Komisija tako ne prevzema
odgovornosti za uporabo ali zlorabo v besedilu navedenih
informacij.

