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Το έργο τελειώνει αλλά τα αποτελέσματα μένουν!
Τις επόμενες ημέρες, το πρόγραμμα MeLi for Parents φτάνει πραγματικά στο τέλος του.
Πρόκειται για χρόνια εντατικής και παθιασμένης εργασίας, κατά τη διάρκεια των οποίων οι εταίροι αντιμετώπισαν τις πρόσθετες
προκλήσεις που προέκυψαν από την έκτακτη υγειονομική ανάγκη. Φτάνοντας στο τέλος, μπορούμε να πούμε ότι η ομαδική
εργασία απέδωσε καρπούς και ξεπέρασε κάθε εμπόδιο, καταλήγοντας στην ανάπτυξη σημαντικών εκπαιδευτικών εργαλείων για
την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας.
Για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου αξιοποιήθηκαν
πολυάριθμες ευκαιρίες δημοσιότητας, κυρίως διαδικτυακά, αλλά κατά τους τελευταίους μήνες και με φυσική παρουσία. Σε κάθε
χώρα που συμμετείχε στο έργο οι εταίροι έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διαδώσουν τη γνώση των όσων
επιτεύχθηκαν, δοκιμάζοντας στο πεδίο και παρουσιάζοντας στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς τους το περιεχόμενο του
προγράμματος κατάρτισης για γονείς, την υποστηρικτική διαδικτυακή εφαρμογή με περισσότερες από 400 δραστηριότητες στον
τομέα της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης (διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου meli4parents.eu) και τον οδηγό για γονείς
και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα οι λεγόμενες "πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (multiplier events)", οι
οποίες εδραίωσαν τη γνώση των τελικών αποτελεσμάτων ενόψει της μελλοντικής βιωσιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς
στην ΕΕ-27.
Στην Πολωνία, τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο συντονιστής του έργου Map of Passions Foundation, η τελική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Στις 26 Μαρτίου, στο Spała
(Κεντρική Πολωνία), στο συνέδριο "Media Literacy for Parents" συμμετείχαν περίπου 80 γονείς από διάφορες περιοχές της
χώρας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο άνοιξε ο επικεφαλής της κοινότητας του Inowłódz, το Map of Passions
παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου,
παρέχοντας επίσης σε κάθε συμμετέχοντα ένα
εκτυπωμένο αντίγραφο του Οδηγού. Η εκδήλωση
αποτέλεσε μια ευκαιρία να συζητηθούν οι
προκλήσεις της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης στην εποχή του COVID-19 πανδημίας
και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και να
μιλήσουμε για τις νέες τάσεις, ευκαιρίες και
απειλές που υπάρχουν στον ψηφιακό κόσμο.
Στο συνέδριο συμμετείχαν δύο εμπειρογνώμονες:
Elżbieta Manthey, πρόεδρος του Ιδρύματος
Development Through Life, η οποία ηγήθηκε ενός
πάνελ συζήτησης σχετικά με την εκπαίδευση στα
μέσα ενημέρωσης για τους γονείς, και ο Łukasz
Wojtasik από το Empowering Children Foundation,
ο οποίος έδωσε διάλεξη σχετικά με τους κανόνες
για τον τηλεοπτικό χρόνο.
Στις 27 Μαρτίου, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, χρησιμοποιώντας κινητές συσκευές, έλαβαν μέρος σε ένα υπαίθριο
οικογενειακό παιχνίδι στη Σπλάλα, λύνοντας γρίφους και εκτελώντας εργασίες για να εδραιώσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν
χάρη στο υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου MeLi
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Πριν από αυτό, οι άλλες χώρες στις οποίες εδρεύουν οι εταίροι του έργου έχουν επίσης βιώσει παρόμοιες στιγμές: στην Ελλάδα
η πολλαπλασιαστική εκδήλωση διοργανώθηκε διαδικτυακά πριν από αρκετό καιρό, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου
DISCUSS LEARNING 2021 "Learning in the
Digital Era", που πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβριο του 2021. Η εκδήλωση
προβλήθηκε ευρέως και το αποτέλεσμα
της εκστρατείας προώθησης ήταν ένας
μεγάλος αριθμός εγγραφών, με 230
συμμετέχοντες. Η Ζωή Μπάτση,
υπεύθυνη του έργου στην IDEC,
παρουσίασε τις δραστηριότητες και τα
αποτελέσματα του έργου και στη
συνέχεια αποχωρώντας από το
το λόγο στη Louiza Kachrimani, Project
Manager της HeartHands Solutions,
Κύπρος, η οποία έδωσε στους
συμμετέχοντες την ευκαιρία να
δοκιμάσουν την ψηφιακή εφαρμογή
ML4P. Στη συνέχεια, η Κατερίνα
Χρυσανθοπούλου, ερευνήτρια Media Literacy στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), παρουσίασε το
εκπαιδευτικό υλικό γονέων στα μέσα επικοινωνίας, η Έρση Νιαώτη παρουσίασε την "Εκπαίδευση γονέων στη δημιουργικότητα Δημιουργικοί γονείς" και η Ειρήνη Γκότση μίλησε για την "Καταπολέμηση των Fake News & της Αποπληροφόρησης".

Και στην Κύπρο, οι εταίροι Emphasys Centre και HeartHands Solutions διοργάνωσαν με επιτυχία την εκδήλωση Multiplier Event
τον περασμένο Οκτώβριο στη Διεθνή Έκθεση "Εκπαίδευση και Καριέρα" 2021. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(ΚΕΒΕ), την Ομοσπονδία Εργοδοτών και
Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου (EOC), σε συνεργασία με το
Βρετανικό Συμβούλιο Κύπρου.
Η EduFair είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που
διοργανώνεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης στην Κύπρο, καθώς κάθε χρόνο την
παρακολουθούν περίπου 10.000 άτομα. Ανάμεσα
στους παρευρισκόμενους, γονείς, μαθητές και
εκπαιδευτές ενηλίκων είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα για το
πρόγραμμα MeLi for Parents, το εκπαιδευτικό υλικό,
τη διαδικτυακή εφαρμογή και έμαθαν περισσότερα
για τον γραμματισμό στα μέσα.
Η Emphasys και η HESO διέδωσαν το έργο
χρησιμοποιώντας όλο το σχετικό υλικό που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έκθεσης, όπως πανό, φυλλάδια, παρουσιάσεις,
λίστες κ.λπ.
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Στη Βουλγαρία, ο τοπικός εταίρος E-Business Academy διοργάνωσε αρκετές διαδικτυακές παρουσιάσεις του έργου, αρχής
γενομένης από τον Οκτώβριο του 2021. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, με τη χαλάρωση των περιορισμών που
επέβαλε η πανδημία, κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση
μιας πολλαπλασιαστική εκδήλωσης με συμμετοχή δια
ζώσης
Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκδήλωσης,
η υπεύθυνη του έργου Gergana Deenichina παρουσίασε
το έργο, τα αποτελέσματα, τα θέματα του προγράμματος
κατάρτισης και της διαδικτυακής εφαρμογής.
Το δεύτερο μέρος, αντιθέτως, ήταν αφιερωμένο στο
παιχνίδι με ερωτήσεις και δραστηριότητες από την
εφαρμογή ιστού και στη συζήτηση σχετικά με τις ψευδείς
ειδήσεις και τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης
στοχεύουν στα συναισθήματα των ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης, ένας από τους
συμμετέχοντες είπε ότι συμμετέχει σε μια πολύ δημοφιλή
πρωινή εκπομπή της βουλγαρικής εθνικής τηλεόρασης
και κάλεσε την Gergana Deenichina να κάνει μια
παρουσίαση του προγράμματος. Αυτό θα συμβεί γύρω
στα τέλη Απριλίου ή τον Μάιο του 2022, και θα είναι μια
ιδιαίτερη ευκαιρία να ενημερωθεί ένα κοινό XXL!

Κατά τη διάρκεια του έργου, ο εταίρος European Digital Learning Network, με έδρα την Ιταλία, διοργάνωσε δύο διαδικτυακά
σεμινάρια αφιερωμένα στους ενδιαφερόμενους φορείς όλων των χωρών που συμμετείχαν στο έργο, με σκοπό την ενημέρωση για
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων.
Η πραγματική πολλαπλασιαστική εκδήλωση προγραμματίστηκε στη συνέχεια τις τελευταίες εβδομάδες του έργου και
πραγματοποιήθηκε παρουσία, στο Τορίνο, στις 15 Μαρτίου.
Έχουν προσκληθεί εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εκπρόσωποι των ενώσεων
γονέων, οι ίδιοι οι γονείς, ψυχολόγοι και κοινωνικοπαιδαγωγικοί φορείς,
προκειμένου να δοθεί η μέγιστη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του
έργου. Στο τέλος, σαράντα ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν την εκδήλωση,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ισπανών φορέων που δεν αναμενόταν, αλλά
οι οποίοι, ευρισκόμενοι στο Τορίνο την περίοδο κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε, προσκλήθηκαν και μπόρεσαν να εκτιμήσουν το έργο που
επιτελέστηκε.
Στόχος της εκδήλωσης πολλαπλασιασμού ήταν να καταδειχθούν στους
ενδιαφερόμενους φορείς οι δυνατότητες και οι τρόποι χρήσης των εργαλείων
κατάρτισης και γνώσης που ανέπτυξαν οι εταίροι στο πλαίσιο του MeLi for
Parents. Επιπλέον, η τοποθεσία του συνεδρίου εντός της δομής που στεγάζει
το Ινστιτούτο Κωφών ανταποκρίνεται σε μια λογική συμμετοχής των
ενδιαφερομένων που συνήθως εργάζονται με άτομα που πλήττονται από μια
συγκεκριμένη μορφή αναπηρίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική
την ανάγκη ευαισθητοποίησης της δυναμικής που σχετίζεται με την
ψηφιοποίηση των μέσων ενημέρωσης.
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Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση Γονέων (European Parents Association- EPA), ως διακρατικός εταίρος με έδρα το Βέλγιο και
δραστηριότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της τα τελευταία χρόνια στο
MeLi for Parents, θέτοντας το έργο συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής στις γενικές συνελεύσεις της και σε άλλες εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται διαδικτυακά.
Επιπλέον, στις 31 Ιανουαρίου, η EPA φιλοξένησε στις
Βρυξέλλες το τελικό διεθνές συνέδριο του έργου,
προσκαλώντας ως επίσημους ομιλητές εξέχουσες
προσωπικότητες που ασχολούνται εδώ και χρόνια με
τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων που σχετίζονται
με θέματα γραμματισμού στα μέσα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: πριν από λίγες ημέρες, στις
18 Μαρτίου, η EPA διοργάνωσε ένα ακόμη διαδικτυακό
σεμινάριο για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του
έργου "Media Literacy for Parents", τα οποία έχουν όλα
δοκιμαστεί πιλοτικά και συνάντησαν μεγάλο
ενδιαφέρον από το κοινό-στόχο.
Πηγαίνοντας λίγο πέρα από τα συγκεκριμένα θέματα
που απασχόλησαν το έργο MeLi for Parents, το
διαδικτυακό σεμινάριο προσέφερε στους πολλούς
ενδιαφερόμενους μερικές ενδιαφέρουσες σκέψεις
σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα γενικά και την ανάπτυξή του.
Κατά την έναρξη, η Gabriela Ruseva παρουσίασε πρόσθετες εκδηλώσεις και έργα των All Digital Weeks, ενώ ακολούθησε μια
κεντρική ομιλία που προκάλεσε σκέψεις από τη Sonia Livingstone από το London School of Economics and Political Science. Η
Livingstone παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της σχετικά με τις διαφορετικές αντιδράσεις των γονέων στις νέες
προκλήσεις και τον αγώνα τους να ανταπεξέλθουν στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Στη συνέχεια, η Martina Di Ridolfo
μίλησε για την ελλιπή προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την ανάγκη τους για υποστήριξη και κατάρτιση ώστε να αποκτήσουν
ψηφιακές δεξιότητες, ενώ ο Georgi Dimitrov, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε τη σημασία της κοινής ευθύνης
μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και την ανάγκη συνεργασίας, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή
εκπαίδευση.
Με την ολοκλήρωση αυτού του τελευταίου γύρου εκδηλώσεων διάδοσης, η κοινοπραξία MeLi for Parents μπορεί πλέον να
αφήσει πραγματικά τη σκυτάλη σε μελλοντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα.
Ωστόσο, τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το MeLi for Parents θα παραμείνουν διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια
για όλους όσοι ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν. Οι οδηγίες πρόσβασης είναι πολύ απλές: συνεχίστε να ακολουθείτε τον
ιστότοπό μας meli4parents.eu, όπου θα βρείτε τα πάντα!
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