
Τα τελικά αποτελέσματα του έργου θα 
παρουσιαστούν επίσημα κατά τη διάρκεια των 
WOWSA Συμποσίων Οικογενειακής Μάθησης 
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε κάθε 
χώρα εταίρο τον Ιούνιο του 2022. Μείνετε 
συντονισμένοι!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη 
σελίδα μας:
http://wowsa.eu/ 

Βρείτε μας στο Facebook (@wowsa.project) για 
να μην χάσετε καμία συναρπαστική ενημέρωση 
για το έργο WOWSA!

Θα θέλατε να εμπλακείτε στο έργο; 
Επικοινωνήστε με τον συνεργαζόμενο 
οργανισμό στη χώρα σας!
 
ΑΥΣΤΡΊΑ – office@interaktion.org
ΊΡΛΑΝΔΊΑ – news@ruralhub.ie 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ – ana@proportionalessage.eu
ΚΥΠΡΟΣ – info@csicy.com
ΤΣΕΧΊΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΊΑ – reintegra@email.cz
ΓΑΛΛΊΑ – solidarityandinclusion@gmail.com
ΣΛΟΒΕΝΊΑ – mitja.bukovec@drpdnm.org

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για Γονείς: 
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στους γονείς πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές 
στον ψηφιακό γραμματισμό για οικογένειες καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή 
χρήση του διαδικτύου. 

2. Πρόγραμμα Ψηφιακού Γραμματισμού για Γονείς: 
Αυτή η εκπαίδευση, διάρκειας 48 ωρών (24 ώρες κατ’ιδίαν εκπαίδευση και 24 ώρες 
αυτοκατευθυνόμενης μάθησης), θα εξοπλίσει τους γονείς με ένα προηγμένο επίπεδο ψηφιακών 
δεξιοτήτων καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικές πλατφόρμες, για να 
αναλάβουν τον ρόλο του να γίνουν εκπαιδευτές εντός της οικογενειακής μονάδας. 

3. Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη: 
Αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει κόμικς, διαδραστικά περιοδικά και ηχητικά βιβλία για 
παιδιά, εφήβους, νέους ενήλικες και μεσήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας. Η εργαλειοθήκη 
στοχεύει να παρέχει σε όλα τα μέλη της οικογένειας τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφαλή 
πλοήγηση στον διαδικτυακό κόσμο.  

4. Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων: 
Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υποστηρίξει εκπαιδευτές ενηλίκων στη διαδικασία 
υλοποίησης των πόρων του WOWSA που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Θα 
τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να παραδώσουν τα εργαστήρια του WOWSA. 

Το έργο στοχεύει στην παροχή βασικών δεξιοτήτων σε γονείς για την καλύτερη προώθηση της 
ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από όλα τα μέλη της οικογένειας. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, οι εταίροι του έργου WOWSA έχουν αναπτύξει διάφορους εκπαιδευτικούς πόρους:

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 και 
έχει διάρκεια δύο χρόνων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Ερασμους+.
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