
Konečné výsledky projektu budou oficiálně 
představeny během sympozií WOWSA Family 
Learning Symposiums, které se mají konat v 
každé partnerské zemi v červnu 2022. Zůstaňte 
s námi!

Pro více informací navštivte naši webovou 
stránku: http://wowsa.eu/ 

Facebooku (@wowsa.project), abyste nezmeškali 
žádné vzrušující novinky o projektu WOWSA!

Chtěli byste se do projektu zapojit? Kontaktujte 
partnerskou organizaci ve vaší zemi!
 
RAKOUSKO – office@interaktion.org
IRSKO – news@ruralhub.ie 
PORTUGALSKO – ana@proportionalessage.eu
KYPR – info@csicy.com
ČESKÁ REPUBLIKA – reintegra@email.cz
FRANCIE – solidarityandinclusion@gmail.com
SLOVINSKO – mitja.bukovec@drpdnm.org

1. Úvod do pedagogiky pro rodiče: 
Tento učební plán poskytne rodičům přístup k osvědčeným postupům v oblasti digitální 
gramotnosti pro rodiny a poskytne pokyny pro bezpečné fungování online.  

2. Kurikulum digitální gramotnosti pro rodiče: 
Toto školení, které trvá 48 hodin (24 hodin prezenčního školení a 24 hodin online samostudia), 
vybaví rodiče pokročilou úrovní digitálních, mediálních a sociálních kompetencí, aby lépe zvládat 
komunikaci se svými dětmi o digitálních technologiích. 

3. Sada nástrojů pro rodinné učení: 
Tato sada nástrojů obsahuje komiksy, interaktivní časopisy a zvukové knihy pro děti, teenagery, 
mladé dospělé i starší studenty. Tato sada nástrojů si klade za cíl poskytnout všem členům rodiny 
potřebné znalosti pro bezpečnou plavbu v online světě.  

4. Program dalšího vzdělávání pro pedagogy dospělých: 
Tento školicí program bude podporovat školitele v procesu implementace zdrojů projektu 
WOWSA zaměřených na rodinné příslušníky. Poskytne jim potřebné dovednosti k provádění 
školení WOWSA. 

Cílem projektu je poskytnout rodičům klíčové kompetence, aby mohli všichni členové rodiny lépe 
podporovat bezpečné používání internetu. K dosažení tohoto cíle vyvinuli partneři projektu WOWSA 
několik zdrojů:

Co je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny – přístup rodinného učení k budování kompetencí 
v oblasti digitální gramotnosti. (WOWSA) je projekt financovaný rakouskou národní agenturou v 
rámci programu Erasmus+. Projekt byl zahájen 1. září 2020 a potrvá dva roky. 
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