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Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος από το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 31
Ιανουαρίου 2022 στις Βρυξέλλες για να σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του έργου MeLi for Parents.
Χάρη στην οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γονέων, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
λεπτομερώς τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο ετών εργασίας και να συζητήσουν
με ενδιαφερόμενα μέρη, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις
των πρωτοβουλιών που περιστρέφονται γύρω από τα ζητήματα του γραμματισμού των γονέων στη χρήση των
νέων μέσων.
Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, να δημιουργήσει μια διαδικτυακή
εφαρμογή γεμάτη τροφή για σκέψη, κουίζ και δραστηριότητες για οικογένειες και να δημοσιεύσει έναν συνοπτικό
οδηγό που θα περιέχει μια εκτενή επεξεργασία όλων των θεμάτων. Αυτοί είναι οι στόχοι που έθεσε για τον εαυτό
της η κοινοπραξία MeLi forParents και αυτά είναι τα προϊόντα που είναι τώρα διαθέσιμα σε ολόκληρη την
ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού για την εκπαίδευση ενηλίκων.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
προήλθαν από τον κεντρικό 
ομιλητή Peter Palvolgyi,
ηγέτης της All Digital, όσο αναφορά 
το χρόνο που αφιερώνεται στα 
μέσα, στον πραγματικό χρόνο στο 
Διαδίκτυο και σε τρόπους 
βελτίωσης της παιδείας 
στα μέσα επικοινωνίας.
Την ομιλία του ακολούθησε μια
παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του έργου από τους εταίρους, 
με ιδιαίτερη έμφαση στον Οδηγό 
και τα 3 κύρια κεφάλαιά του που 
είναι αφιερωμένα στον γραμματισμό 
στα μέσα ενημέρωσης γενικά, στους διαδικτυακούς κινδύνους και στις ευκαιρίες και στα προληπτικά μέτρα, που
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν πλήρως τη σημασία της παιδείας στα μέσα
επικοινωνίας και του καθήκοντος που τους έχει ανατεθεί να κρατούν τα παιδιά τους ασφαλή στο διαδίκτυο.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στην οποία συμμετείχε η
Bronagh Walton από τη ΓΔ CNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Gabriela Ruseva από το AllDigitalEU και η
Gergana Deenichina από τη Βουλγαρική Ακαδημία ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ανοίγοντας την πόρτα για την τελική
συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες που έχουν παρευρεθεί αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά.

Το υλικό και η ηχογράφηση της εκδήλωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου:
meli4parents.eu και στο κανάλι YouTube youtube.com/channel/UCg9GyXQH6_R4cHFKEOn_zEw/featured.
Συνεχίστε να ακολουθείτε το Media Literacy for Parents και την κοινοπραξία του... Το έργο μας θα ολοκληρωθεί
πολύ σύντομα, αλλά οι πρωτοβουλίες μας για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα δεν σταματούν εδώ!

meli4parents.eu

Το τελικό συνέδριο MeLi πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
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Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας για γονείς
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http://dlearn.eu/
https://euparents.eu/
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https://www.facebook.com/meliforparents/?modal=admin_todo_tour

