
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że współcześni młodzi ludzie, tak zwana Generacja Z, znają technologię cyfrową
od dziecka. Używanie tabletów, smartfonów itp. urządzeń jest dla nich czymś naturalnym, nie zawsze jednak
potrafią rozpoznać zagrożenia - czasem bardzo poważne - które czają się w Internecie.
Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Internecie staje się jednym z rodzicielskich priorytetów, jednak teza ta zakłada
po pierwsze, że rodzice wiedzą, co ich dzieci robią w Sieci... a po drugie, że wiedzą, co zrobić, gdy dziecko padnie
ofiarą cyberprzemocy, hejtu, fake newsów, wszelakich cyberprzestępstw. Dlatego kompetencje medialne nie
mogą być uważane jedynie za przywilej - powinny być wręcz obowiązkiem każdego dorosłego człowieka, który
musi odróżniać rzeczywistość od fake newsów i nabywać zdolności potrzebne odpowiedzialnemu rodzicowi. 
MeLi Parents jest przygotowane do wsparcia tych przemian!
Podczas drugiej fali pandemii Covid-19 partnerzy tworzący projekt nie wstrzymali prac i przygotowali program
szkoleniowy zaprojektowany z myślą o rozwoju kompetencji rodziców, z którego będzie można korzystać
następnej wiosny. Kursy będą podzielone na trzy poziomy, w oparciu o już posiadane umiejętności kursantów
oraz wiek ich dzieci. MeLi Parents zapewni wsparcie rodzinom również poprzez aplikację internetową, która
będzie regularnie wysyłała im informacje o urządzeniach cyfrowych, wskazówki, a także pomoce do ćwiczeń -
przygotowanych do wykonania samemu lub z dzieckiem.
Bądźcie na bieżąco, by poznać nadchodzące kolejne inicjatywy MeLi!
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221 listopada odbył się webinar Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) dotyczący tegorocznego1 listopada odbył się webinar Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA) dotyczący tegorocznego
tematu wiodącego: "Rodzicielstwo w erze cyfrowej".tematu wiodącego: "Rodzicielstwo w erze cyfrowej".  
W pierwszej części spotkania ekspertka Rady Europy JaniceW pierwszej części spotkania ekspertka Rady Europy Janice  
Richardson przedstawiła referat "Kształcenie wRichardson przedstawiła referat "Kształcenie w  
obywatelstwie cyfrowym - perpspektywa rodziców", opisującobywatelstwie cyfrowym - perpspektywa rodziców", opisując  
wyniki badań podjętych podczas pierwszego lockdownu iwyniki badań podjętych podczas pierwszego lockdownu i  
zapoznając rodziców z ciekawym materiałem zebranymzapoznając rodziców z ciekawym materiałem zebranym  
przez grupę ekspertów Rady Europy.przez grupę ekspertów Rady Europy.
Druga część spotkania była poświęcona prezentacji projektuDruga część spotkania była poświęcona prezentacji projektu  
MeLi Parents. W imieniu EPA Boštjan Bobič przedstawiłMeLi Parents. W imieniu EPA Boštjan Bobič przedstawił  
uczestnikom spotkania zespół MeLi, jego cele i najważniejszeuczestnikom spotkania zespół MeLi, jego cele i najważniejsze
wnioski z przeprowadzonych przez MeLi badań ankietowych.wnioski z przeprowadzonych przez MeLi badań ankietowych.  
Joanna Żyła z Fundacji Mapa Pasji, koordynatora projektu,Joanna Żyła z Fundacji Mapa Pasji, koordynatora projektu,  
przedstawiła jego dwa pierwsze efekty, a mianowicie program szkoleniowy i aplikację internetową. Arjaprzedstawiła jego dwa pierwsze efekty, a mianowicie program szkoleniowy i aplikację internetową. Arja
Krauchenberg z EPA mówiła o trzecim efekcie projektu, którym będzie poradnik dla rodziców. Na koniecKrauchenberg z EPA mówiła o trzecim efekcie projektu, którym będzie poradnik dla rodziców. Na koniec
Valerio Cipolli z Dlearn zaprezentował różne metody używane do zapewnienia dobrej komunikacji.Valerio Cipolli z Dlearn zaprezentował różne metody używane do zapewnienia dobrej komunikacji.  
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Niniejszy dokument nie reprezentuje punktu widzenia Komisji Europejskiej, która
współfinansowała jego powstanie. Interpretacje i opinie tu przedstawione są wyłącznie opiniami
autorów i Komisja Europejska nie bierze odpowiedzialności za to, jak zostaną wykorzystane.

Kompetencje medialne rodziców

Obywatelstwo cyfrowe i kompetencje medialne pod lupą
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