
 

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 1ο 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FMID! 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το πρόγραμμα "Κινηματογραφική παραγωγή 
για την ένταξη και την ανάπτυξη" είναι ένα 
πρόγραμμα Erasmus+ που ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2021 και λήγει τον Σεπτέμβριο 
του 2023. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση 
της απασχολησιμότητας και των 
προσωπικών δεξιοτήτων των νέων, με 
έμφαση στους περιθωριοποιημένους νέους, 
μέσω της αύξησης της ψηφιακής 
ετοιμότητας, της ανθεκτικότητας και της 
ικανότητας στον τομέα της 
κινηματογραφικής δημιουργίας.  Το έργο 
έχει σχεδιαστεί για να αποφύγει την 
επανάληψη των λαθών της τυπικής 
εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα να δώσει 
μεγάλη έμφαση στις δεξιότητες, τη 
χρησιμότητα και τη συνάφεια των 
διδασκόμενων τεχνολογιών, διδάσκοντας 
ταυτόχρονα την επιδεξιότητα και τη 
δημιουργικότητα που απαιτούνται για να 
προσεγγιστούν σωστά οι μαθητές που 
κινδυνεύουν με αποκλεισμό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η 
κοινοπραξία του έργου θα αναπτύξει τρία 
αποτελέσματα του έργου: 
 
• Αποτέλεσμα1 - Πόροι δημιουργίας 

βίντεο για την απασχολησιμότητα και την 
ανάπτυξη των νέων 

• Αποτέλεσμα 2 - Πρόγραμμα 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και 
εγχειρίδιο για εκπαιδευτές νέων 

• Αποτέλεσμα 3 - Εξατομικευμένη πύλη 
ηλεκτρονικής μάθησης 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
Το έργο αναπτύσσεται από έξι εταίρους από έξι 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ: 

• Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. – 
Germany (project coordinator) 

• Acumen Training – Poland 
• Rightchallenge – Portugal 
• Siglo22 – Spain 
• Future In Perspective Ltd. – Ireland 
• CARDET - Cyprus 

 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/FMIDproject/ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: 

https://fmid.eu/  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 
ΣΒΕΡΙΝ 
Τα μέλη της κοινοπραξίας συναντήθηκαν 
στην πρώτη διακρατική συνάντηση εταίρων 
στο Schwerin στις 18-19 Ιουλίου για να 
συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην 
ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση ξεκίνησε 
με καλωσόρισμα και παρουσίαση των 
εταίρων. Όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τους 
οργανισμούς τους. Ο συντονιστής 
παρουσίασε το σχέδιο ανάπτυξης του 
έργου, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών των εργασιών και του 
καταμερισμού των εργασιών μεταξύ των 
εταίρων. Οι εταίροι συμφώνησαν για όλες 
τις επερχόμενες δραστηριότητες. 
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