
Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση πολλών έργων Erasmus + που
εκπονούνται τα τελευταία δύο χρόνια, αναγκάζοντας συχνά να επανεξεταστούν οι στόχοι και οι τρόποι
εργασίας που δε συνάδουν πλέον με το νέο πλαίσιο της γενικής κατάστασης. Στην περίπτωση του MeLi
Parents, από την άλλη, από κοινού με την ευρύτερη διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της
επικοινωνίας και της πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα, η πανδημία κατέστησε ακόμη πιο επείγουσα την
ανάγκη επίτευξης του στόχου πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε το έργο: στήριξη των γονέων στην καλλιέργεια
κριτικού γραμματισμού που τους επιτρέπει να μένουν κοντά στα παιδιά τους όταν αυτά χρησιμοποιούν
ψηφιακές συσκευές και πλατφόρμες για να ψυχαγωγηθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να μελετήσουν κ.λπ., για να
τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του Διαδικτύου και να τα κρατήσουν μακριά από τους
κινδύνους που εγκυμονούν.
Οι εταίροι του MeLi Parents εργάστηκαν σκληρά για να πετύχουν αυτόν το στόχο και πριν από λίγες
εβδομάδες ολοκλήρωσαν επιτέλους την εφαρμογή όλων των εκπαιδευτικών και μορφωτικών εργαλείων που
παρέχει το έργο, τα οποία είναι πλέον έτοιμα να δοκιμαστούν επί τόπου και στη συνέχεια να διατεθούν σε
όλους όσους θέλουν να τα αξιοποιήσουν.
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Το έργο πλησιάζει στο τελικό του στάδιο

Κριτικός γραμματισμός για Γονείς 

Ολοταχώς για εκπαίδευση!

Ώρα να διαδώσουμε τα αποτελέσματα...

Οι δοκιμές του εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν ξεκινήσει στις ευρωπαϊκές
χώρες που συμμετέχουν στο έργο, και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους.
Το μάθημα χωρίζεται σε τρία επίπεδα ανάλογα με το αρχικό επίπεδο μόρφωσης
στη χρήση ψηφιακών μέσων. Ως εκ τούτου, έχουν επιλεγεί ομάδες γονέων που
θα λάβουν μέρος σε μαθήματα που επικεντρώνονται σε όλα τα σημαντικότερα

θέματα επιμόρφωσης στα μέσα, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν όλοι
περισσότερες γνώσεις στο τέλος του μαθήματος και να είναι έτοιμοι να

εισέλθουν στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών τους.
 Παράλληλα, οι εταίροι έχουν ήδη ξεκινήσει δραστηριότητες με στόχο τη ευρεία

διάδοση των στόχων του έργου και, πρωτίστως, των επιτευχθέντων
αποτελεσμάτων, ούτως ώστε όλοι να επωφεληθούν σε σύντομο χρονικό

διάστημα από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, μαζί με τους δικούς τους εκπαιδευτικούς φορείς, θα

έχουν επομένως δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τη διαδικτυακή
εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα meli4parents.eu μετά από

γρήγορη εγγραφή και τον ολοκαίνουργιο Οδηγό για Γονείς, ο οποίος συνοψίζει
με πολύ κατανοητό και αποτελεσματικό τρόπο όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει

ένας γονέας για την εγγραμματοσύνη στα κοινωνικά μέσα, προκειμένου να
προφυλάξει την ψηφιακή ζωή των παιδιών του.

 

 
Με όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους, ήρθε η ώρα οι εταίροι να απολαύσουν τους καρπούς των μόχθων
τους: ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά παρακάτω στις πρωτοβουλίες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του
MeLi Parents που έχει ήδη δρομολογήσει κάθε εταίρος και ποιες έχουν δρομολογηθεί για το άμεσο
μέλλον!

 

http://dlearn.eu/
https://euparents.eu/
http://hearthands-solutions.eu/
https://emphasyscentre.com/


Map of Passions Foundation 
Ο συντονιστής του έργου από την Πολωνία, το MaPa Pasji, προωθεί τη διοργάνωση ενός εθνικού συνεδρίου
για να ενισχύσει την επιρροή των αποτελεσμάτων του έργου, με τη συμβολή ενός σημαντικού αριθμού
ενδιαφερομένων που ασχολούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το MaPa Pasji επιθυμεί
σθεναρά να διεξάγει το συνέδριο με φυσική παρουσία, αλλά η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης της
πανδημίας δεν επιτρέπει προς το παρόν να καθοριστεί μια ακριβής ημερομηνία για την εκδήλωση.
                                      

Emphasys and HeartHands Solutions 
Μια ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία της Κύπρου στις 16 και τις 17 Οκτωβρίου
από τους τοπικούς εταίρους Emphasys Center και
HeartHands Solutions, για την προώθηση της παιδείας
στα μέσα επικοινωνίας και την προβολή των
αποτελεσμάτων του έργου, στο πλαίσιο της Διεθνούς
Έκθεσης Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» 2021.
Η πρωτοβουλία σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, με τη
συμμετοχή περισσότερων από 30 ατόμων, με
συνδρομή από γονείς διαφόρων ηλικιών και
επαγγελματικών υποβάθρων, όπως δάσκαλοι,
λογιστές, αρχιτέκτονες, δικηγόροι κ.λπ.
                     

European Digital Learning Network
  Το ευρωπαϊκό δίκτυο Dlearn με έδρα την Ιταλία διοργάνωσε για την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου 2021 δύο
διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με την κοινοπραξία εταίρων, με στόχο την προώθηση του έργου, για να
εγείρει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και για να ενθαρρύνει τους γονείς να λάβουν μέρος στο πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά σεμινάρια που έλαβαν χώρα στο
YouTube από την παρακάτω διεύθυνση: https://www.youtube.com/channel/UCg9GyXQH6_R4cHFKEOn_zEw
Η τελική συνδιάσκεψη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο έχει προγραμματιστεί για τη 12η
Ιανουαρίου, μετά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος εκπαίδευσης με γονείς. Θα συμμετάσχουν γονείς
και εκπρόσωποι από εθνικούς συλλόγους γονέων, χωρίς να είναι προς το παρόν δυνατόν να προβλέψουμε εάν
θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

IDEC
Την 21η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας του Διακρατικού Συνεδρίου Discuss Learning 2021, η
IDEC, εταίρος από την Ελλάδα, είχε την ευκαιρία να συστήσει στους γονείς μια ευρεία διαδικτυακή κοινότητα.
Περισσότερα από 200 άτομα συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση με θέμα την εγγραμματοσύνη στα κοινωνικά
μέσα. Επιπλέον, η IDEC σκοπεύει μέσα στις επόμενες μέρες να δοκιμάσει το εκπαιδευτικό υλικό που
αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη.
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meli4parents.eu
meliforparents

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των
συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Σας άρεσε το ενημερωτικό μας δελτίο;Σας άρεσε το ενημερωτικό μας δελτίο;
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας καιΠεριηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και

εγγραφείτε για να το λαμβάνετε!εγγραφείτε για να το λαμβάνετε!

E-business Academy
Την 23η Σεπτεμβρίου στο Ρότερνταμ, το E-business Academy συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της
EURORESO, μιας Διεθνούς Ένωσης με επιστημονικό και εκπαιδευτικό σκοπό. Το Media Literacy for Parents
ήταν μέρος του επίσημου προγράμματος της συνάντησης και το E-business Academy συνέβαλε στη
διευκόλυνση μιας συζήτησης σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες - γονείς, παιδιά, ηλικιωμένους, μετανάστες κ.λπ.

European Parents Association
Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, το European Parents’ Association - EPA θα φιλοξενήσει την
τελευταία Διακρατική Συνάντηση Εταίρων τον ερχόμενο Ιανουάριο στις Βρυξέλλες, συνδυάζοντας αυτήν την
εσωτερική εκδήλωση με τη δημόσια συνδιάσκεψη κατά την οποία τα αποτελέσματα του έργου θα
παρουσιαστούν στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για την πρώτη
ενημερωτική εκδήλωση του έργου στη Βουλγαρία, που
πραγματοποιήθηκε την 28η Οκτωβρίου στη Σόφια. Το E-
business Academy παρουσίασε το έργο, την κοινοπραξία,
τα αποτελέσματα του έργου και τη διαδικτυακή
εφαρμογή.
Αυτή η τελευταία ήταν μάλιστα το εργαλείο, το οποίο
κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των 13
συμμετεχόντων, χάρη στις ευκαιρίες επιμόρφωσης που
προσφέρει σε γονείς, καθώς και σε διάφορες άλλες
κοινωνικές ομάδες, για τους ίδιους και τα παιδιά τους
σε θέματα πάνω στην παιδεία στα κοινωνικά μέσα με 
εύκολο και ελκυστικό τρόπο. Το E-business Academy θα προγραμματίσει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
τουλάχιστον ένα ακόμη συνέδριο στη Βουλγαρία, για να παρουσιάσει μια τελική επισκόπηση των αποτελεσμάτων
του έργου και τις μελλοντικές προσδοκίες.

Εν αναμονή εκείνης της ημερομηνίας, το EPA
πραγματοποίησε μια πιλοτική εκπαίδευση για 20 γονείς στις
23 Οκτωβρίου στο Chambéry (Savoie, Γαλλία), για να
δοκιμάσει τα εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του έργου. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν την
αυξανόμενη ανάγκη για επιμορφωτικές συνεδρίες για γονείς
στον τομέα της παιδείας στα κοινωνικά μέσα και έδειξαν
εξαιρετικό ενδιαφέρον για το θέμα των Εργαλείων Γονικού
Ελέγχου, καθώς και του συμβολής του γονέα ως Πρότυπο.
Επιπλέον, το EPA θα πραγματοποιήσει στις 12 - 13
Νοεμβρίου Γενική Συνέλευση και Συνδιάσκεψη στο Βίλνιους
της Λιθουανίας, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν
για τις τελευταίες εξελίξεις στο έργο.

Θα αναφερθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε πιλοτικές εκπαιδεύσεις σε διάφορες χώρες και θα ενθαρρυνθεί η
διάδοση τους στους τοπικούς φορείς καθεμίας. Θα παρουσιαστεί η τελική έκδοση του Οδηγού για Γονείς και θα
συνιστάται περαιτέρω η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής.
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