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To πρόγραμμα WOWSA (Τι Είναι Ασφαλές στο
Διαδίκτυο για Όλη την Οικογένεια - Μια Οικογενειακή
Προσέγγιση για Ανάπτυξη Ψηφιακών Ικανοτήτων)
ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεβρίου 2020. Αυτή τη
στιγμή το πρόγραμμα έχει ολοκληρώσει 6 μήνες
εργασιών.

Τι είναι το WOWSA;
Το WOWSA έχει στόχο να εξερευνήσει τη σχέση που
υπάρχει μεταξύ των ψηφιακών και κοινωνικών
μέσων στο πλαίσιο της μοντέρνας οικογένειας.
Οι περισσότερες οικογένειες στην Ευρώπη σήμερα
αποτελούνται από:
• Νέους ψηφιακούς ιθαγενείς που έχουν μεγαλώσει με
την τεχνολογία ενσωματομένη στις ζωές τους και την
αγκαλιάζουν χωρίς ενδοιασμούς ως προς την
κυριαρχική της παρουσία, τις δυνατότητές και την
διασυνδεσιμότητά της.
• Γονείς και κηδεμόνες που εντάχθηκαν σε αυτή την
τεχνολογική επανάσταση από ανάγκη παρά από
επιλογή και συχνά βλέπουν την επιρροή της
τεχνολογίας με τρόμο και ανησυχία παρά με αισιόδοξο
ενθουσιασμό.
Ενώ οι γονείς μπορεί να μην έχουν τις ίδιες ικανότητες
με τα παιδιά τους, έχουν σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης της
ψηφιακής και κοινωνικής παιδείας μέσα στην
οικογένεια.
Για την ενδυνάμωση των γονέων και την ενίσχυση της
ψηφιακής ασφάλειας στην οικογένεια, το WOWSA θα
αναπτύξει τους πιο κάτω μαθησιακούς πόρους:
•

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για τους Γονείς – Ένα
σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη των γονέων στο
ρόλο τους ως οι βασικοί εκπαιδευτές των παιδιών και
των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας.

• Πρόγραμμα
Μαθημάτων
Ψηφιακού
Γραμματισμού για τους Γονείς – Eκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τους γονείς στα θέματα του
ψηφιακού και κοινωνικού γραμματισμού και
γνώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
• Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη – Μια
εργαλειοθήκη με υλικό ανά ηλικία, κόμικς για
παιδιά, διαδραστικά περιοδικά για εφήβους και
ηχητικά βιβλία για μεγαλύτερους σε ηλικία.
• Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης για
Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Υποστήριξη της
συμμετοχής των εκπαιδευτών ενηλίκων μέσα
από
τα
αναπτυσσόμενα
μαθησιακά
προγράμματα του WOWSA.

Γνωρίστε τους εταίρους!
Επτά οργανισμοί από επτά χώρες είναι
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του προγράμματος:
InterAktion (Aυστρία), The Rural Hub (Ιρλανδία),
Proportional Message (Πορτογαλία), Κέντρο
Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος), Reintegra
(Τσεχία), Solution: Solidarité & Inclusion (Γαλλία)
and Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela
Novo Mesto (Σλοβενία).

Νέα
Οι εταίροι οργανισμοί του WOWSA εργάζονται
για την ανάπτυξη των τριών πρώτων
παραδοτέων καθορίζοντας τα μαθησιακά
αποτελέσματα, το περιεχόμενο και την ανάθεση
καθηκόντων μεταξύ τους.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα και τη σελίδα του WOWSA στο
Facebook:
o www.wowsa.eu
o https://www.facebook.com/wowsa.project

