
 

 

 

 

 

 

Projekt WOWSA - aneb Co je na webu bezpečné 
pro všechny členy rodiny - Rodinný vzdělávací 
přístup k budování digitálních kompetencí. Tento 
projekt byl oficiálně zahájen 1. září 2020. Takže 
máme za sebou 6 měsíců trvání projektu.  

 

O čem je WOWSA?  

WOWSA je anglická zkratka, která znamená „Co 
je na webu bezpečné pro všechny členy rodiny“. 
V projektu WOWSA se snažíme umožnit každému 
členu rodiny rozvíjet potřebné dovednosti pro 
měnící se a stále rostoucí digitální svět. 
 
Většina rodin v Evropě má členy různého věku: 
 

• Mladí lidé, kteří vyrůstali v prostředí s 
technologiemi a internetem. Jsou pro ně 
přirozenou součástí života. 

• Rodiče a prarodiče, kteří se učí nové digitální 
dovednosti spíše z nutnosti než z nadšení z nových 
možností. A někdy na digitální svět hledí i s úzkostí.  

 

I když rodiče možná nemají skvělé digitální 
dovednosti jako děti, tak hrají důležitou roli při 
výchově a podpoře rozvoje znalostí v rámci jejich 
rodinné jednotky.  

Pro zlepšení znalostí rodičů a posílení digitální 
bezpečnosti celé rodiny projekt WOWSA 
připravuje řadu vzdělávacích zdrojů: 

• Úvod do pedagogiky pro rodiče - Tento 
vzdělávací program poskytne úvodní 
školení rodičům, kteří jsou primárními 
pečovateli, ale svým způsobem také 
primárními učiteli svých dětí v rámci rodiny. 

• Kurikulum digitální gramotnosti pro rodiče - 
Školící materiály pro rodiče na téma digitální 
a mediální gramotnosti. 

• Sada nástrojů pro rodinné učení - Sada 
nástrojů a výukové materiály odpovídající 
věku; komiksy pro děti, interaktivní časopisy 
pro teenagery a audio knihy pro rodiče a 
prarodiče. 

• Program dalšího vzdělávání pro pedagogy - 
Cílem tohoto vzdělávacího programu je 
informovat pedagogy dospělých o projektu 
WOWSA a zajistit jim možnost orientovat se a 
plně využívat potenciál vzdělávacích zdrojů 
WOWSA. 
 

Kdo jsou partneři projektu? 

 

7 partnerů projektu ze 7 evropských zemí 

realizuje aktivity projektu WOWSA: 

InterAktion (Rakousko), The Rural Hub 

(Irsko), Proportional Message (Portugalsko), 

Centrum pro sociální inovace (Kypr), 

Reintegra (Česká republika), Solution: 

Solidarité & Inclusion (Francie) a Drustvo Za 

Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto 

(Slovinsko). 

 

Novinky 

Partneři projektu WOWSA v současné době 

pracují na vývoji prvních tří produktů 

projektu. Partneři již definovali cíle produktů, 

jejich obsah a rozdělili si úkoly na jejich 

přípravě.  

Další informace najdete na našich webových 

stránkách a na Facebooku: 

• www.wowsa.eu 

• www.facebook.com/wowsa.project 
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