“Kaj je na spletu varno za vse družinske člane – družinski pristop učenja k razvijanju digitalne
pismenosti” (WOWSA) je projekt, ki ga financira avstrijska nacionalna agencija v okviru Erasmus+
programa. Začel se je 1. septembra 2020 in bo trajal dve leti.

Namen projekta je staršem zagotoviti ključne kompetence za boljše spodbujanje varne uporabe
interneta vseh družinskih članov. Za dosego tega cilja so partnerji projekta WOWSA razvili več virov:
1.

Uvod v pedagogiko za starše:
Ta program bo staršem omogočil dostop dodobrih praks na področju digitalne pismenosti za
družine in bo nudil smernice za varno uporabo spleta.

2.

Učni načrt digitalne pismenosti za starše:
To usposabljanje, ki bo trajalo 48 ur (24 ur neposrednega usposabljanja in 24 ur samostojnega
učenja) bo starše opremilo z napredno ravnjo digitalnih, medijskih kompetenc in kompetenc za
uporabo družbenih medijev, preden prevzamejo vlogo primarnih vzgojiteljev v okviru družinske
enote.

3.

Zbirka orodij za družinsko učenje:
Orodje obsega stripe, interaktivne revije in zvočne knjige za otroke, najstnike, mlade odrasle in
starejše učence. Namen zbirke orodij je vsem družinskim članom zagotoviti potrebno znanje za
varno krmarjenje po spletnem svetu.

4.

Program usposabljanja za izobraževalce odraslih:
Ta program usposabljanja bo izobraževalcem pomagal pri izvajanju virov projekta WOWSA,
namenjenih družinskim članom. Zagotovil jim bo potrebna znanja in spretnosti za izvajanje
usposabljanja v projektu WOWSA.

Končni rezultati projekta bodo uradno
predstavljeni na simpozijih o družinskem učenju
projekta WOWSA, ki bodo predvidoma potekali
junija 2022 v vsaki partnerski državi. Ostanite na
preži!
Za več informacij obiščite našo spletno stran:
http://wowsa.eu/
Poiščite nas na Facebooku (@wowsa.project), da
ne boste zamudili novic o projektu WOWSA!

Želite sodelovati pri projektu? Obrnite se na
partnersko organizacijo v svoji državi!
AVSTRIJA – office@interaktion.org
IRSKA – news@ruralhub.ie
PORTUGALSKA – ana@proportionalessage.eu
CIPER – info@csicy.com
ČEŠKA – reintegra@email.cz
FRANCIJA – solidarityandinclusion@gmail.com
SLOVENIJA – mitja.bukovec@drpdnm.org
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