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Projekt WOWSA (Kaj je na spletu varno za vse
družinske člane - Pristop učenja v družini k gradnji
digitalnih kompetenc) se je uradno začel 1.
septembra 2020, tako da smo trenutno na sredini
projekta. In čas je, da preverimo naš napredek!

Na kratko o projektu WOWSA
Cilj projekta WOWSA je raziskati odnos članov
sodobne družine, ki ga imajo z digitalnimi in
družbenimi mediji.
Da bi opolnomočili starše in spodbudili digitalno
varnost, bomo v projektu WOWSA razvili številne
učne vire:
• Uvod v pedagogiko za starše - Komplet orodij,
namenjenih v podporo staršem pri njihovi vlogi
primarnih vzgojiteljev lastnih otrok in starejših
članov družine.
• Učni načrt digitalne pismenosti za starše Izobraževalna gradiva za starše na temo digitalne
in medijske pismenosti.
• Orodja za družinsko učenje – Nabor orodij
primernih učnih gradiv; stripi za otroke,
interaktivne revije za najstnike in zvočne knjige za
stare starše.
• Program usposabljanja za vzgojitelje odraslih Namenjen podpori sodelovanja učiteljev odraslih
pri uporabi novo razvitih družinskih učnih virov.

Kaj vse je bilo narejenega v prvem
letu?
Partnerji so bili zaposleni z razvojem učnih virov:
Uvod v pedagogiko za starše: Program
usposabljanja, ki ga razvijamo pod vodstvom
Proportional Message, se bliža koncu. Končna
verzija programa bo na voljo v vseh partnerskih
jezikih februarja 2022.
Učni načrt digitalne pismenosti za starše:
Omenjeni učni načrt so s skupnimi močmi razvili
CSI, Solution in The Rural Hub. V naslednji fazi ga
bodo preizkusili strokovnjaki iz posameznih
lokalnih okolij, potem pa bo načrt preveden v
nacionalne jezike vseh sedmih organizacij, ki ga
bodo nato preizkusile.
Orodja za družinsko učenje: To orodje trenutno
partnerji razvijamo v angleškem jeziku in ga bomo
preizkusili skupaj s predstavniki ciljne skupine
preden ga bomo začeli prevajati. Končna verzija
orodja bo v vseh partnerskih jezikih na voljo v
začetku naslednjega leta.
Program usposabljanja za vzgojitelje odraslih:
Program usposabljanja bo obsegal 21 ur učenja
na skupinskih delavnicah in dodatnih 29 ur
samostojnih učnih dejavnosti. Tudi vire, ki jih
bomo uporabili v programu usposabljanja, bomo
pred prevajanjem v nacionalne jezike partnerstva
preskusili skupaj s strokovnjaki iz posameznih
lokalnih okolij.

Zadnje novičke
Za več informacij si poglejte spletno stran projekta
in stran projekta na Facebooku:
www.wowsa.eu
https://www.facebook.com/wowsa.project

Če želite preizkusiti vire, razvite v okviru
projekta, ne oklevajte in se obrnite na
projektnega partnerja v svoji državi!

Podpora Evropske komisije pri izdelavi
te publikacije ne pomeni odobritve
vsebine, ki odraža samo stališča
avtorjev, in Komisija ne more biti
odgovorna za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.

