Ενημερωτικό
Δελτίο 2
Τι έχει γίνει αυτό το πρώτο έτος;
Το έργο WOWSA (What is on the Web Safe for All
Family Family - A Family Learning Approach to Building
Digital Literacy Competences) ξεκίνησε επίσημα την 1η
Σεπτεμβρίου 2020, οπότε είμαστε τώρα στη μέση του
έργου. Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε τι κάναμε
μέχρι σήμερα!

Τι είναι το WOWSA;
Το WOWSA έχει στόχο να εξερευνήσει τη σχέση που
υπάρχει μεταξύ των ψηφιακών και κοινωνικών
μέσων στο πλαίσιο της μοντέρνας οικογένειας.
Οι περισσότερες οικογένειες στην Ευρώπη σήμερα
αποτελούνται από:
•

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για τους Γονείς – Ένα
σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη των γονέων στο
ρόλο τους ως οι βασικοί εκπαιδευτές των παιδιών και
των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας.
• Πρόγραμμα Μαθημάτων Ψηφιακού Γραμματισμού για
τους Γονείς – Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους γονείς
στα θέματα του ψηφιακού και κοινωνικού
γραμματισμού και γνώσεων στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
• Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη – Μια
εργαλειοθήκη με υλικό ανά ηλικία, κόμικς για παιδιά,
διαδραστικά περιοδικά για εφήβους και ηχητικά βιβλία
για μεγαλύτερους σε ηλικία.
• Ενδοϋπηρεσιακό
Πρόγραμμα
Κατάρτισης
για
Εκπαιδευτές Ενηλίκων – Υποστήριξη της συμμετοχής των
εκπαιδευτών ενηλίκων μέσα από τα αναπτυσσόμενα
μαθησιακά προγράμματα του WOWSA.
For more info: www.wowsa.eu.
Local contact: Kyriaki.chatzipanagiotou@csicy.com

Οι εταίροι ήταν απασχολημένοι με την ανάπτυξη
των μαθησιακών πόρων ως ακολούθως:
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική για Γονείς: Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία
οριστικοποίησης, με επικεφαλής τον οργανισμό
Proportional
Messahe.
Το
ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Παιδαγωγική για Γονείς
θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των
συνεργαζόμενων χωρών τον Φεβρουάριο του 2022.
Πρόγραμμα
Μαθημάτων
Ψηφιακού
Γραμματισμού για τους Γονείς: Αυτού του
μαθησιακού υλικού ηγείται το Κέντρο Κοινωνικής
Καινοτιμίας (CSI) και έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία
με το Solution και το The Rural Hub. Τώρα θα
δοκιμαστεί από γονείς σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) πριν μεταφραστεί σε όλες τις
αντίστοιχες γλώσσες. Μεταξύ Ιανουαριου και
Μαρτίου 2022, θα διενεργηθούν εργαστήρια
κατάρτισης με δέκα γονείς σε κάθε χώρα τα οποία
θα έχουν συνολική διάρκεια 24 ωρών.
Οικογενειακή Μαθησιακή Εργαλειοθήκη: Η
εργαλειοθήκη είναι υπό ανάπτυξη στα Αγγλικά και
θα δοκιμαστεί με τοπικούς φορείς προτού ξεκινήσει
η διαδικασία μετάφρασης του υλικού. Η τελική
έκδοση της εργαλειοθήκης θα είναι διαθέσιμη στις
αρχές του επόμενου έτους σε όλες τις γλώσσες των
συνεργαζόμενων χωρών.
Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης για
Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Το πρόγραμμα κατάρτισης
θα περιλαμβάνει 21 ώρες εργαστηριακής
κατάρτισης με επιπλέον 29 ώρες δραστηριοτήτων
αυτοκατευθυνόμενης
εκμάθησης.
Αυτό
το
πρόγραμμα θα δοκιμαστεί επίσης με τοπικούς
φορείς προκειμένου να συλλεχθούν εισηγήσεις πριν
από τη μετάφρασή τους στις εθνικές γλώσσες των
χωρών που συμμετέχουν στο έργο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και
η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

