Media Literacy for Parents

Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό μας Πρόγραμμα!
Τα smartphones και τα tablets αποτελούν μέρος της ζωής των παιδιών και μερικές φορές οι γονείς ανησυχούν επειδή τα
παιδιά τους ξοδεύουν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές εφαρμογές. Το διαδίκτυο αποτελεί αναμφίβολα ένα
εργαλείο ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις διαθέσιμες εφαρμογές και δραστηριότητες στις οποίες
μπορεί κανείς να εμπλακεί , όπως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), τη ψηφιακή μουσική, τα διαδικτυακά παιχνίδια και
τις ποικίλες εφαρμογές. Γνωρίζουν όμως, οι γονείς τι κάνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο; Μήπως κινδυνεύουν και αν ναι,
πώς μπορούν να τα προστατέψουν;
Οι στατιστικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για βελτίωση της γνώσης των γονέων στον τομέα
της χρήσης των ΜΚΔ και επικοινωνίας καθώς πολλοί γονείς δεν έχουν ακούσει καν τον όρο «Εκπαίδευση στα Μέσα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης». Κατά συνέπεια, το χάσμα μεταξύ των νέων και των γονέων είναι προφανές και σίγουρα θα
διευρυνθεί εάν δεν αναλάβουμε κατάλληλες πρωτοβουλίες για επιμόρφωση τους.
To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MeLi Parents -‘Media Literacy for Parents’ στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
παρέχοντας στους γονείς στοχευμένες γνώσεις και εργαλεία ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν και να βρίσκονται κοντά με τα
παιδιά τους.
Η υλοποίηση του προγράμματος MeLi Parents ξεκίνησε στα τέλη του 2019, όταν κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι είδους
πρόκληση θα αντιμετώπιζε η Ευρώπη λίγες εβδομάδες μετά, λόγω της πανδημίας COVID-19 που εξαπλώθηκε σε όλο τον
πλανήτη. Επίσης, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι κινητές συσκευές και οι υπολογιστές, τα οποία αποτελούν
απαραίτητα εργαλεία για τη λήψη πληροφοριών, την εργασία και τις σχολικές δραστηριότητες, θα γίνονταν σε μια μέρα,
θεμελιώδη στη ζωή όλων, τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων. Η ενίσχυση της Εκπαίδευσης στα Μέσα Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων και της μείωσης του χάσματος μεταξύ γονέων και
παιδιών, καθίσταται ακόμη πιο σημαντική σε αυτό το στάδιο και επομένως το πρόγραμμα κρίνεται ακόμη πιο αναγκαίο.

Οι Εταίροι
Οι εταίροι που συνεργάζονται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Πρόγραμματος MELI είναι:
Map of Passions, ένα ΜΚΟ-Ίδρυμα που ιδρύθηκε το 2016 στην
Κρακοβία της Πολωνίας και είναι ο συντονιστής,
European Digital Learning Network (Ιταλία), A&A Emphasys
Interactive Solutions (Κύπρος), Idec (Ελλάδα), European
Parents Association (Βέλγιο),
E-business Academy (Βουλγαρία),
Hearthands Solutions (Κύπρος).
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν και
άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς και
ενδιαφερόμενα
μέρη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι
θα συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων του προγράμματος.

Δραστηριότητες και
στόχοι
Ο Συντονιστής του προγράμματος Map of Passions
Foundation διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση η
οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην
Κρακοβία (Πολωνία). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι
εταίροι προγραμμάτισαν τις δραστηριότητες και
καθόρισαν τις εργασίες που απαιτούνται για την
υλοποίηση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων. Τα κύρια
παραδοτέα του Έργου αφορούν τη δημιουργία ενός
προγράμματος Εκπαίδευσης στα Μέσα Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης, καθώς και μιας διαδικτυακής εφαρμογής
που θα περιέχει υλικό, χρήσιμες δραστηριότητες και έναν
πλήρη οδηγό για τους γονείς. Είμαστε έτοιμοι να
ξεκινήσουμε! Μπορείτε να παρακολουθείτε τις τελευταίες
εξελίξεις του Έργου στην ιστοσελίδα μας και στα Μέσα
Μαζικής Δικτύωσης.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν περιεχόμενο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

