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Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου «European MediaCoach Initiative EMCI»
Το Ευρωπαϊκό Έργο «European MediaCoach Initiative - EMCI» αφορά την
προώθηση του Γραμματισμού και της Παιδείας για τα Μέσα. Από την έναρξή του τον
Δεκέμβριο του 2017, μέχρι και την ολοκλήρωσή του στις 31 Μαΐου 2021,
προετοίμασε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με
μαθητές/μαθήτριες και νέους/νέες προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την
ενδυνάμωση της νεολαίας στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της
κοινωνίας της πληροφορίας και των Μέσων, του διαδικτύου και των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης ειδικότερα. Σε πέντε από τις συμμετέχουσες χώρες
(Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος) 500 και πλέον άτομα
επιμορφώθηκαν συνολικά ως MediaCoaches, ώστε να αναλαμβάνουν την
ενδυνάμωση παιδιών και νέων προκειμένου να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες, τις στάσεις και συμπεριφορές εκείνες που τους/τες καθιστούν ικανούς
ψηφιακούς πολίτες που παράγουν και καταναλώνουν πληροφορία κριτικά
σκεπτόμενοι/ες, που συνεργάζονται με ασφάλεια σε ένα δημοκρατικό και
συμμετοχικό ψηφιακό τοπίο το οποίο προσφέρει πλούσια εμπειρία σε ένα
ανυπολόγιστα ευρύ φάσμα πεδίων - επιστημονική γνώση, δημιουργικότητα,
ψυχαγωγία, επικοινωνία και τόσα άλλα.
Στην Κύπρο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι και ο Συντονιστής του Έργου, πρόσφερε σειρές
σεμιναρίων με τίτλο «MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα» από
τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Πέραν των 95 ατόμων,
εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες
στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
συμπλήρωσαν επιτυχώς τις σειρές Σεμιναρίων για την προετοιμασία τους ως
MediaCoaches. Οι σειρές σεμιναρίων πραγματεύτηκαν θέματα όπως ο διαδικτυακός
εκφοβισμός, τα διαδικτυακά παιχνίδια στη ζωή των παιδιών, η διαμόρφωση της
ταυτότητας των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς
ειδήσεις, το φαινόμενο της σεξουαλικοποίησης και άλλα. Το πρόγραμμα
προσφέρθηκε με τη μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning), που συνδύαζε
διά ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις, και αξιοποίησε την πλατφόρμα μάθησης
Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στην περίοδο της πανδημίας, η τελευταία
σειρά σεμιναρίων προσφέρθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, αφού όλες οι
συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν υλικό για διάφορες θεματικές ενότητες, να
παρακολουθήσουν συγχρονικά σεμινάρια, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
μεταξύ των συναντήσεων, ενώ υπέβαλαν τελική εργασία, που αφορούσε μια
διδακτική ενότητα την οποία σχεδίασαν για εφαρμογή στο επαγγελματικό πλαίσιο
εργασίας τους.
Τέλος, ένα συμπληρωματικό σεμινάριο (Refresher Course) υλοποιήθηκε στις 18
Μαΐου 2021 με θέμα την ανταλλαγή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (sexting),
του σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion) και σχετικές νομοθεσίες στην Κύπρο.

