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Εκπαίδευση στα μέσα για τους γονείς

Είναι ευρέως γνωστό πως οι σημερινοί νέοι, η επονομαζόμενη Γενιά Ζ (Z Generation), είναι «ψηφιακά αναθρεμμένοι» (digital
natives). Για αυτούς, η συναναστροφή τους με tablet, smartphone και άλλες συσκευές είναι κάτι το φυσικό. Δυστυχώς όμως, δεν
είναι πάντοτε σε θέση να αναγνωρίσουν τους κινδύνους, που συχνά είναι πολύ σοβαροί, όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο.
Θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τους γονείς η παρακολούθηση της ασφάλειας των παιδιών τους, αλλά αυτό
προϋποθέτει ότι ήδη γνωρίζουν πως χρησιμοποιούν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Έπειτα θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να τους
υπερασπιστούν όταν τα παιδιά πέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, ψευδών ειδήσεων και άλλων διαδικτυακών
επιθέσεων.
Για αυτόν τον λόγο, η επιμόρφωση στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί απλά ως ένα δικαίωμα αλλά
ακόμη και ως υποχρέωση του κάθε πολίτη, προκειμένου να ξεχωρίζει τις αληθείς από τις ψευδείς ειδήσεις και να αναπτύξει το
ρόλο του ως υπεύθυνος γονέας. Το πρόγραμμα MeLi for Parents (Παιδεία στα Μέσα για Γονείς) είναι έτοιμο να υποστηρίξει
αυτή τη διαδικασία! Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19, οι εταίροι του προγράμματος MeLi for
Partners δεν σταμάτησαν να εργάζονται, αλλά το εκμεταλλεύτηκαν για να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων. Τα μαθήματα θα χωρίζονται σε τρία επίπεδα ανάλογα με τις αρχικές
γνώσεις των γονέων όσον αφορά τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης και την ηλικία των παιδιών. Το πρόγραμμα MeLi for
Parents πρόκειται επίσης να βοηθήσει τις οικογένειες μέσω μιας ψηφιακής διαδικτυακής εφαρμογής που θα προωθεί
σποραδικά στις συσκευές τους ειδήσεις, καθώς και υποδείξεις για ασκήσεις προβληματισμού και υποστήριξης, για να τις
κάνουν μόνοι ή με τα παιδιά τους.
Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις του Προγράμματος!

Εστίαση «στη ψηφιακή ιθαγένεια και στην
Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης»
Στις 21 Νοεμβρίου, ο οργανισμός, ‘European Parents’ Association’ (EPA) πραγματοποίησε
ένα σημαντικό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Γονείς στην ψηφιακή εποχή».
Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, η Janice Richardson -ενεργή εμπειρογνώμονας φήμης
του Συμβουλίου της Ευρώπης, μίλησε για το θέμα «Εκπαίδευση ψηφιακής ιθαγένειας - από
τη σκοπιά ενός γονέα». Σε αυτό, έδειξε τα ευρήματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε
κατά την πρώτη περίοδο απαγόρευσης κυκλοφορίας και παρουσίασε χρήσιμο υλικό για
τους γονείς, το οποίο δημιουργήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου
της Ευρώπης.
Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ήταν αφιερωμένο στην παρουσίαση του προγράμματος
Media Literacy for Parents.
Ο Boštjan Bobič, εκ μέρους του οργανισμού EPA, παρουσίασε την κοινοπραξία και τους
στόχους του προγράμματος καθώς και, τα κύρια ευρήματα από την έρευνα που έχει ήδη
διεξαχθεί σε κάθε συμμετέχοντα χώρα.
Η Joanna Zyła από τον οργανισμό, Map of Passions Foundation της Πολωνίας, ο οποίος
είναι ο συντονιστής του προγράμματος, παρουσίασε τα δύο πρώτα πνευματικά παραδοτέα
που αποτελούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη ψηφιακή διαδικτυακή
εφαρμογή. Ενώ, η Arja Krauchenberg (EPA) μίλησε για το τρίτο παραδοτέο, δηλαδή για
έναν οδηγό για τους γονείς που θα ετοιμαστεί κατά το επόμενο διάστημα. Τελειώνοντας, ο
Valerio Cipolli (Dlearn) έδειξε τους διαφορετικούς τρόπους που υιοθετήθηκαν για να
εξασφαλίσει μια καλή επικοινωνία με τους γονείς.
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