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Заключителна конференция на MeLi в Брюксел

С международната конференция, която се проведе на 31 януари 2022 г. в Брюксел, отбелязахме
приключването на проекта MeLi for Parents.
Благодарение на организацията на Европейската асоциация на родителите, партньорите имаха
възможност да представят подробно резултатите, реализирани през двете години работа и да проведат
диалог със заинтересованите страни, експертите и представители на Европейската комисия относно
развитието на инициативите, свързани с родителската грамотност при използването на новите медии.
Разработване на учебна програма, създаване на уеб приложение, пълно с храна за размисъл, викторини
и дейности които да бъдат изпълнявани от семейството, и публикуване на обобщено ръководство,
съдържащо обширно разглеждане на всички теми.
Това са целите, които консорциумът MeLi forParents си постави, и това са продуктите, които сега са на
разположение на цялата европейска верига на доставчиците в областта на образованието за възрастни.
Интересни идеи бяха представени от основния говорител
Питър Палволги, ръководител
на All Digital, за времето прекарано в медиите и начините
за подобряване на интернет
и на медийната грамотност.
Неговата лекция беше послед
вана от представяне на
проекта от партньорите, като
специален фокус имаше върху Ръководството и неговите
3 основни глави посветени
на медийната грамотност
като цяло, онлайн опасностите и възможностите, и превантивни мерки, помагащи на родителите да разберат напълно смисъла и
значението на медийната грамотност и задачата им да пазят децата си в безопасност онлайн.
Панелна дискусия с участието на Брона Уолтън от DG CONECT на Европейската комисия, Габриела Русева
от AllDigitalEU и Гергана Дееничина от E-бизнес Академия България, се проведе по време на втората част
на конференцията. Това отвори вратата за заключителния дебат с всички участници, присъстващи на
живо или онлайн.
Материалите и записът на събитието скоро ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта: meli4parents.eu и
на канала в YouTube: youtube.com/channel/UCg9GyXQH6_R4cHFKEOn_zEw/featured.
Продължавайте да следвате "Медийна грамотност за родители". Проектът ни ще приключи съвсем скоро,
но нашите инициативи за насърчаване на медийната грамотност не спират дотук!

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, Комисията
не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Харесва ли ви нашият бюлетин?
Прегледайте нашия уебсайт
и се абонирайте !
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