NOVIČNIK 1

Projekt WOWSA (Kaj je na spletu varno za vse
družinske člane - Pristop učenja v družini k gradnji
digitalnih kompetenc) se je uradno začel 1.
septembra 2020, tako da trenutno v projektu
partnerji sodelujemo 6 mesecev.

• Učni načrt digitalne pismenosti za starše Izobraževalna gradiva za starše na temo
digitalne in medijske pismenosti.
• Orodja za družinsko učenje – Nabor orodij
primernih učnih gradiv; stripi za otroke,
interaktivne revije za najstnike in zvočne
knjige za stare starše.
• Program usposabljanja za vzgojitelje odraslih Namenjen podpori sodelovanja učiteljev
odraslih pri uporabi novo razvitih družinskih
učnih virov.

Kdo so partnerji v projektu?
O čem je projekt WOWSA?
Sedem projektnih partnerjev, ki bodo izvajali
dejavnosti v projektu WOWSA, prihaja iz
sedmih evropskih držav. To so: InterAktion
(Avstrija), The Rural Hub (Irska), Proportional
Message (Portugalska), Center for Social
Innovation (Ciper), Reintegra (Češka),
Solution: Solidarité & Inclusion (Francija) in
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto (Slovenija).

Cilj projekta WOWSA je raziskati odnos članov
sodobne družine, ki ga imajo z digitalnimi in
družbenimi mediji.
Večina družin v Evropi je danes sestavljena iz:
• Mladi, ki so odraščali s tehnologijo, vključeno v
njihovo vsakdanje življenje, in brez dvoma
sprejemajo njeno razširjenost, zmogljivost in
medsebojno povezanost;
• Starši in skrbniki, ki so se tehnološki revoluciji
pridružili zaradi potrebe in ne zaradi izbire in ki na
njen vpliv gledajo s tremo in tesnobo, ne pa z
optimističnim navdušenjem.

Zadnje novičke
Projektni partnerji trenutno delajo na razvoju
prvih treh virov projekta z opredelitvijo učnih
rezultatov, vsebin in delitvijo vlog med
partnerji.

Čeprav starši morda nimajo digitalnih veščin svojih
otrok, imajo pomembno vlogo pri podpiranju
razvoja digitalne in socialne pismenosti v svoji
družinski celici.
Da bi opolnomočili starše in spodbudili digitalno
varnost, bomo v projektu WOWSA razvili številne
učne vire:
•

Uvod v pedagogiko za starše - Komplet

orodij, namenjenih v podporo staršem pri
njihovi vlogi primarnih vzgojiteljev lastnih
otrok in starejših članov družine.

Za več informacij o projektu si poglejte
spletno stran in stran projekta na Facebooku:
•

www.wowsa.eu

•

https://www.facebook.com/wowsa.project

