Τα τελευταία χρόνια, η ικανότητα ανάγνωσης και ερμηνείας
διαφόρων τύπων μέσων ενημέρωσης έχει καταστεί μια ολοένα
και πιο βασική δεξιότητα, καθώς οι περισσότερες πληροφορίες
που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση έρχονται σε μας μέσω
ενός πολύπλοκου και συνυφασμένου συστήματος τεχνολογιών
των μέσων.

Digital and Media Literacy
for Active Citizenship
A tool kit for promoting critical
thinking and democratic values

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, το έργο DIMELI4AC
επιδιώκει να στηρίξει την ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων σε μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών, παρέχοντάς
τους τη δυνατότητα να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί
πολίτες σε έναν ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένο και
ψηφιοποιημένο κόσμο.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων εκπαιδευτικών
πόρων:
Μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων για την
υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη δράσεων
για τον ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy) και την
παιδεία στα μέσα ενημέρωσης (media literacy) με σκοπό
την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.
Ένα πολυεπίπεδο Εκπαιδευτικό Πακέτο που
περιλαμβάνει διαδραστικές πηγές μάθησης (βίντεο,
παιχνίδια, προσομοιώσεις κ.λπ.) και δύο προγράμματα
αναβάθμισης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς
που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ψηφιακού
γραμματισμού και την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης.
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Μια δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα με
διαφορετικούς σκοπούς και λειτουργίες, μεταξύ των
οποίων μια πλατφόρμα επικοινωνίας, προκειμένου
εκπαιδευτικοί και μαθητές να διαδώσουν παραδείγματα
των εργασιών τους, μια βάση δεδομένων για την
ηλεκτρονική σειρά εργαλείων, που συλλέγει πόρους,
υλικά και καλές πρακτικές, και μία ηλεκτρονική
ακαδημία που προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για
εκπαιδευτικούς.
Ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων με ενσωματωμένα κριτήρια
αναφοράς και δείκτες αξιολόγησης των δεξιοτήτων των
μαθητών.
Ένα εργαλείο Αξιολόγησης και Επικύρωσης (με τη
μορφή ενός παιχνιδιού avatar) που προορίζεται για την
παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και επικύρωση
της απόκτησης δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού
(digital literacy) και παιδείας στα μέσα ενημέρωσης (media
literacy).
Παρατηρητήριο για τον Ψηφιακό Γραμματισμό και την
παιδεία των Μέσων συνοδευόμενοo από την έναρξη
μιας ισχυρής διεπιστημονικής εκστρατείας, καθώς και
τη δημιουργία ενός Δικτύου Πρεσβευτών Ψηφιακών και
Πολυμέσων από εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο.
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