ПАЛС ВЕБ ТВ

Nº 2

ЈАКНЕЊЕ НА МЛАДИТЕ ПРЕКУ ИЗВЕСТУВАЊЕ
НА ЗАЕДНИЦАТА И ВРСНИЧКО УЧЕЊЕ

Добредојдовте на нашиот втор
весник!
ПАЛС ВЕБ ТВ (Јакнење на младите преку Известување на
Заедницата и врсничко учење) е проект поддржан од
програмата Еразмус+ Градење на капацитети за проектот за
млади.)
ПАЛС ВЕБ ТВ започна во Јануари 2016 година и од тогаш од
Непал и Македонија работиме заедно за да се реализира
идејата за создавање на телевизиски канал со автентични
приказни, снимени и споделени од страна на младите од
секоја од земјите партнери.
Во текот на овие месеци првата обука е реализирана (види
првиот весник), но, исто така, и втората обука (повеќе детали
подолу) и ПАЛС Апликацијата е лансирана со идејата за
олеснување на процесот на размена на ПАЛС ТВ видео
клипови. Во 2017 година, ние се уште имаме за споделување:
почетокот на производството на документарци на околу
десет теми: 1) Вести и култура; 2) спорт; 3) политика; 4)
вработување и образование; 5) уметност; 6) здравје; 7)
социјална работа; 8) традиции; 9) религија; 10; ПАЛС ТВ
проектот, и последно, но не и најмалку важно: фестивалот во
Македонија, кој ќе се одржи во Мај, ако се се одвива по
планот.
Сите активности на проектот ПАЛС ВЕБ ТВ се во насока на
промовирање на активното учество на младите луѓе и
олеснување на нивниот пристап до пазарот на трудот.
За повеќе информации
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ПАЛС ТВ АПП СИМНИ ЈА
АПЛИКАЦИЈАТА!
За Андроид, Google Play:
https://play.google.com/store/
apps/details?
id=com.capitanquimera.palstv
За Apple :
https://itunes.apple.com/gb/
app

Регистрирајте се, а потоа уживајте во искуството на снимање и
споделување со нас!

ПАЛС ТВ ВО ШПАНИЈА - ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО КЛИП
Групата за учење на ПАЛС ТВ проектот на ИНТРАС (INTRAS)
предложи нови активности поврзани со проектот ПАЛС ТВ:
производство на видео-клип на тема музика.
Учесниците сакаа да учествуваат и да вежбаат, и тие се одлучија
да вежбаат преку производството на видео-клип. Но, тие не само
што го креираа; туку напишаа и песна и го снимија видео клипот.
Стиховите во хип-хоп стил, ни кажуваат за нивното искуство во
Патио Херериано Музејот каде што учениците го елаборираа
сценариото и се снимени некои сцени од видео клипот. Еве како
тие го прават тоа.
Песната е завршена, но учесниците избираат различни места и
припремаат облека и костими за снимање на видеото. Се
надеваме дека ќе го имаат подготвено наскоро, иако пејачите и
продуцентите имаат повеќе обврски овие месеци и сесиите на
снимање треба да бидат закажани неколку недели претходно, за
сите од нив да бидат достапни.
Иницијативата беше одлично прифатена од страна на групата на
учесници, кои ја покажаа својата мотивација и вклученост. Ние
сакаме да им се заблагодариме на Пабло Кока и неговиот тим за
целосната поддршка за производство на видео клипови, без
нивна соработка ова не би било можно да се изведе.

ПАЛС ТВ ВО ИНДОНЕЗИЈА - НОВА ОБУКА И
НОВИ РЕЗУЛТАТИ
Првата обука која се одржа во Индонезија заврши со 3 тинејџери кои се сега
во можност да го пренесат своето знаење на нивните врсници. Ентузијазмот
на студентите за обуката беа многу позитивни, а неколку медиумски алатки се
користат за сето тоа да се промовира.
Оваа активност за обука се одржа во Roudlotul Mubtadiin Balekambang
исламски интернат во Nalumsari, Jepara град, централната провинција Јава, и
вклучуваше ученици од средното стручно училиште и колеџ академија
заедницата на Balekambang. На почетокот на обуката г-дин Мифтах (Miftah)
сподели информации за ПАЛС ВЕБ ТВ програмата. Обучувачите започнаа со
објаснување на процесот на производство на видео и учениците се поделија
во 2 екипи: учениците што имаат претходни знаења и учениците што немаат
претходни знаења. Предвидената програмата е модифицирана според овие
групи: додека првата група доби инструкции, втората доби повеќе теоретска
и практична поддршка за тоа како да се користи фотоапаратот и програмата
за уредување. Некои од почетниците коментираа дека креирањето на видео
изгледа прилично тешко, но обучувачите ги бодреја да не се фокусираат на
тешкотиите, туку на напредокот, како што и обучувачите не бараат совршен
резултат, туку резултат кој е се подобар секој ден.
Времето е секогаш проблем, а учениците наидоа на потешкотии да најдат
време за производството на видео клиповите заедно со нивното студирање.
Сепак, ова е мотивирачка активност и на крај, процесот одеше како
“подмачкан” и студентите беа во можност да изберат тема што им се допаѓа и
да почнат со снимање на нивните видеа. Досега имаме 3 видеа објавени на
веб страната.

ПАЛС ТВ ВО МАКЕДОНИЈА - ПОДГОТВЕНИ ЗА
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН НАСТАН
Двајца едукатори од АГТИС учествуваа на
обуката во Валадолид (Valladolid), и тие се
стекнаа со знаења во врска со градење на
капацитетот на младите луѓе во повеќе
области како на пример известување на
Заедницата,
раскажување
приказни,
основните техники на снимање и
уредување на видеа, со помош на видеокамери, итн. Подоцна, АГТИС доби опрема
за снимање на приказните на младите луѓе.
Потоа, овие обучувачи го пренесоа своето
знаење на 3 ученици во Прилеп. Беше
организиран првиот повик за студенти
каде што 20 млади го искажаа својот
интерес. Потоа, вториот повик беше
организиран со 15 млади лица. Групите
кажаа за фото апарати, процесот на
снимање и уредување, главни делови на
видео итн.

Во меѓувреме, Александар Цветкоски, кој е
еден од едукаторите, и Александар
Костадиноски, учествуваа на ТВ шоу каде
што го претставија проектот и неговите
цели.
Од
неодамна,
АГТИС
вклучија
професионални
новинари
и
професионални камермани во програмата
за да се одведе едитирањето на видеата
чекор понапред. Тие го делат нивното
професионално искуство и се мотивирани
да продолжат по својот пат.
Сега ние се подготвуваме за национален и
интернационален настан, кој ќе се одржи
во Македонија, каде ќе бидат прикажани
сите видеа од Непал, Индонезија, Шпанија
и Македонија.

ПАЛС ТВ ОД НЕПАЛ - ПОЧЕТОК НА ПРОИЗВОДСТВОТО
НА 10 ВИДЕА
Кампањата за промени Непал (CCN) успешно ја
организираше втората обука за 10 слушатели од 13 до 28
декември, 2016 година каде што беа присутни
консултанти. Програмата за обука траеше 90 часа и се
вклучени 28 сесии. 20 сесии беа надгледувани и 8 од нив
се практични сесии. Учесниците беа регрутирани на
локално ниво меѓу младите луѓе кои се интересираат за
нови технологии и видео монтажа. Г-ѓа Рина Пандеј (Reena
Pandey) и г-ѓа Сона Лама Таманг (Sona Lama Tamang), од
првата обука беа главните консултанти со помош на г-дин
Aбинаш Арајал (Abinash Aryal) во некои од сесиите.
Фокусот на обуката е подобрување на вештини и
стекнување способности преку учењето техники за
известување на заедницата и видео монтажа. Во
почетокот, учесниците имаа многу ограничени знаења, но
тие сакаа да учат и да развиваат повеќе вештини за да
бидат во можност да произведат видео клипови.
По програмата на обуката, учесниците сега се во процес
на правење видео клипови. Сите тие се објавени на вебстраницата ПАЛС ТВ.
Дали сакате да го погледнете видеото од Втората обука?

ВРСНИЧКИ ВЕБ ТВ ПРОЕКТ
… е базиран на идејата за известување на заедницата и
комбинирано изразување кое се состои од
новинарство, фотографија, вештини на кажување
приказни и социјални медиуми за да ги долови
искуствата од доживеани искуства, а потоа да ги
сподели во форма на ТВ емисии или документарни
филмови. ВРСНИЧКИ ВЕБ ТВ пота ќе, ги поттикне
младите луѓе кои доаѓаат од Индонезија, Македонија,
Гватемала, Непал и Шпанија, да ги раскажат своите
приказни во професионален формат, и со користењето
на овој процес на учење за произведување на филмови
како обука, да се добие вработување.

ПАЛС ВЕБ ТВ
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ПРЕКУ
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ВЗАЕМНО
УЧЕЊЕ. ТВ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО ЦЕЛ ДА
ИМ ДАДЕ ГЛАС НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ.

HTTP://WWW.PALSTV.EU
За повеќе информации овие се организациите вклучени во
проектот од земјите учеснички:

ШПАНИЈА: ФОНДАЦИЈА ИНТРАС.
www.intras.es
Sara M Ispierto
Proyectos3@intras.es
0034 983399633

РЕПИБЛИКА МАКЕДОНИЈА: АСОЦИЈАЦИЈА
ЗА ГРАЃАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА И СОРАБОТКА
– АГТИС
www.agtis.org.mk
Aleksandar Cvetkoski
actac@t-home.mk
0038948432432

КАМПАЊА ЗА ПРОМЕНИ НЕПАЛ - ЦЦН
(НЕПАЛ)
www.ccn.org.np
Yagya Raj
aryalry@yahoo.com
0097714784701

ЏАВАТО ФОНДАЦИЈА - ЏАВАТО
(ИНДОНЕЗИЈА)
www.dejavato.or.id
Ketut Purwantoro
ketut@dejavato.or.id
00622476636091
Финансиран од Ерасмус+ Прграмата - Градење на
капацитети од областа на младите. Овој проект е
финансиран со поддршка на Европската Унија.
Оваа комуникација ги одразува ставовите само на
авторот и Комисијата не може да биде одговорна
за било каква употреба којашто може да произлезе
од информации содржани во нив..

