
 

 

 

 

 

 
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 12 měsíců trvání projektu. 
 

WOWSA v kostce 

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. 
Cílem projektu je posílení postavení rodičů a 
podpora digitální bezpečnosti prostřednictvím 
rozvoje řady následujících učebních 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. 
 
 
Pro více informací se podívejte na náš web a 
facebookovou stránku: www.wowsa.eu  
www.facebook.com/wowsa.project 

 

 

 

 

Co bylo realizováno během prvního 

roku trvání projektu? 

Projektový tým se věnoval vývoji vzdělávacích 

zdrojů: 

Úvod do pedagogiky pro rodiče: Tréninkový 

program je v procesu finalizace. Dokončený 

program bude odzkoušen v praxi a ve finální verzi 

bude dispozici ve všech partnerských jazycích v 

únoru 2022. 

• Kurikulum digitální gramotnosti pro rodiče: 

Tento učební plán byl vyvinut organizacemi CSI, 

Solution a The Rural Hub. Nyní bude testován 

místními experty, než bude přeložen do 

národních jazyků a vyzkoušen v 7 zemích 

partnerství. 

Sada nástrojů pro rodinné vzdělávání: Sada 

nástrojů je ve vývojovém procesu v angličtině a 

bude testována se zástupci cílové populace před 

zahájením procesu překladu. Konečná verze sady 

nástrojů bude k dispozici na začátku příštího roku 

ve všech partnerských jazycích. 

Program dalšího vzdělávání pro pedagogy: 

Tréninkový program bude zahrnovat 21 hodin 

workshopového učení a dalších 29 hodin online 

učení. Tyto zdroje budou také testovány s 

místními odborníky za účelem shromáždění 

zpětné vazby před jejich překladem do jazyků 

partnerství. 

Poslední zprávy 

Neváhejte kontaktovat projektového partnera ve 

vaší zemi a otestovat zdroje vytvořené v rámci 

projektu! 
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