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Smolyan do pełnienia roli

zrównoważony rozwój poprzez różnorodne

pełnoprawnego członka

partnerstwa lokalne i europejskie, których

Wspólnoty Europejskiej, do

działania obejmują szkolenia, mobilność

której kraj ten przystąpił w
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Fundacja Inkubator Innowacji

świadomości europejskiej
wśród młodzieży i w
społeczeństwie, wspierania
ludzi w zdobywaniu wiedzy
oraz kompetencji,
zwiększania udziału
młodzieży w życiu
publicznym.

ORGANIZACJA KOORDYNUJACA
FRANCJA

WLOCHY
indiegesta.com
IndieGesta jest organizacją
kulturalną założoną w Ceccano, w
2001 roku. Celem działalności
organizacji jest promowanie
wydarzeń kulturalnych, a także
promocja uczestnictwa
obywatelskiego. Poprzez swoje
cele organizacja chce uczynić
lepszym życie w mieście Ceccano
dla mieszkańców.
W ciągu 19 lat działalności
IndieGesta wypromowała ponad
100 wydarzeń, z których
najważniejszymi są Dieciminuti
Film Festival,
L'Imboscata, IndieJazz, Women &
Blues Festival, Akademia
Dieciminuti.

foyer-rural-cepage.com
Foyer Rural CEPAGE jest stowarzyszeniem non-profit, które istnieje od 1987 roku. Jest uznawana za popularną organizację edukacyjną i
uzupełniające stowarzyszenie edukacyjne w szkołach publicznych. Jego działalność polega na działaniu na rzecz rozwoju lokalnego
poprzez promowanie udziału obywateli za pomocą wszelkich środków.

CZYM JEST GRUPA MEDIALAB ?
Krótko mówiąc, jest to grupa młodych ludzi, którzy gromadzą się, aby wymieniać się, uczyć i
prowadzić badania na różne tematy, tworząc multimedialne reportaże w celu wzmocnienia
ich postaw obywatelskich i wpływu, jaki chcą mieć na swoje społeczności. W tym celu mają
wsparcie ze strony organizacji, które zapewniają im zasoby i pomagają spotkać się z
ekspertami w interesujących ich tematach.

KONTEKST PROJEKTU
KONTYNUACJA POPRZEDNIEGO PROJEKTU
Projekt ten jest kontynuacją poprzedniego strategicznego partnerstwa EuroYouth MediaLab
(http://eym.foyer-rural-cepage.com). Jego celem było wzmocnienie pozycji istniejących grup MediaLab i
tworzenie nowych, a także wspieranie współpracy między tymi grupami.
Podsumowując, uczestnicy poprzedniego projektu MediaLab wyrazili taką potrzebę:
- rozwinąć MediaLab w Europie poprzez otwarcie projektu na nowe grupy;
- szkolenia w zakresie stosowania skutecznych narzędzi i metod współpracy, w dłuższej perspektywie,
na poziomie ponadnarodowym, z wykorzystaniem środków cyfrowych;
- poprawy jakości pracy z młodzieżą.

ABY ZASPOKOIC TE POTRZEBY, PROJEKT MA
4 GLÓWNE CELE:
PROMOWANIE WYMIANY I WSPÓŁPRACY
STWORZENIE NOWYCH GRUP

MIĘDZY GRUPAMI MEDIALAB WE

LOKALNYCH I ZANGAŻOWANIE

FRANCJI, POLSCE, BUŁGARII, WŁOSZECH
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PRZESZKOLENIE UCZESTNIKÓW Z

POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW

KAŻDEJ LOKALNEJ GRUPY

MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI

MEDIALAB, ABY PROWADZILI

CYFROWEJ I OBYWATELSTWA

ZAJĘCIA DLA SWOJEJ GRUPY

EUROPEJSKIEGO

GLÓWNE DZIALANIA
LOKALNE SESJE MEDIALAB
Podczas tych sesji młodzi ludzie będą uczestniczyć i prowadzić działania mające na celu tworzenie raportów
(zbieranie i analizowanie informacji, wywiady, montaż wideo/audio/article...).

WSPÓŁPRACA Z INNYMI GRUPAMI
Sesje międzynarodowe mające na celu stworzenie raportów z co najmniej 3 krajów partnerskich na wspólne
tematy.

SZKOLENIA DLA FACYLITATORÓW MEDIALAB
1 - Wprowadzenie do prowadzenia grup MediaLab i ich specyfiki
2 - Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do prowadzenia wspólnych działań

MOBILNOŚĆI DLA CZŁONKÓW MEDIALAB DOTYCZĄCE NAUKI I WYMIANY
PRAKTYK
Poprawa ich umiejętności w zakresie sprawozdawczości i aktywnego obywatelstwa

AKTYWNOSCI WYJAZDOWE
02 - 2020 - Polska- Szkolenie

07 - 2020 - Włochy

Basics of facilitating a youth group

Nauka i wymiana praktyk

and specifics of MediaLab groups

Tworzenie raportów

10 - 2020 - Fracja - Szkolenie

04 - 2021 - Francja

Improvement for the facilitation of a

Nauka i wymiana praktyk

youth group

Uczestnictwo i włączenie

OCZEKIWANE REZULTATY
- Umiejętność krytycznego myślenia.
- International cooperation capacities of host structures and participants.
- Umiejętności informatyczne.
- 5 aktywnych grup MediaLab.
- 50 młodych reporterów.
- Tworzenie międzynarodowych raportów.
- Umiejętności miękkie i twarde w tworzeniu wideo.
- Bardziej autonomiczne grupy MediaLab.
- Bardziej pozytywne nastawienie do projektów europejskich.
- Dzielenie się wartościami Unii Europejskiej.
- Uczestnicy bardziej przygotowani do bycia aktywnymi w życiu obywatelskim i
obywatelskim.
- Facylitatorzy przeszkoleni w zakresie stosowania metod edukacji pozaformalnej.

