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Ηράκλειο, Νοέμβριος 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ενημερωτικη εκδηλωση με θεμα:
Διαδικτυακή βία κατά των κοριτσιών – Μορφές, Προκλήσεις και Εργαλεία Πρόληψης στην Σχολική Κοινότητα
Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου
CYBERSAFE ‐ Αλλαγή Αντιλήψεων των εφήβων σχετικά με την Βία μέσω Διαδικτύου κατά των Γυναικών και των
Κοριτσιών του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», καλεί όλους τους
εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, καθώς και γονείς παιδιών και εφήβων, στην ενημερωτική
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 17/11/2021, ώρα 12.00 – 14.00, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Το ζήτημα της βίας μέσω του Διαδικτύου εναντίων των Κοριτσιών αποτελεί ένα φαινόμενο, που πλήττει εφήβους,
γονείς και εκπαιδευτικούς. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων
παιδιών και εφήβων σχετικά με το αντικείμενο της βίας στο διαδίκτυο, καθώς και η εκπαίδευση στην
αλληλοϋποστήριξη τους είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας.
Μέσα από τους σκοπούς του έργου CYBERSAFE, οι οποίοι συνάδουν με την αντιμετώπιση της Διαδικτυακής Βίας
κατά των Κοριτσιών, ως μία μορφή έμφυλης βίας, και τη δημιουργία μιας προσέγγισης με βάση το φύλο, ώστε να
επιτευχθεί η πρόληψη και να προωθηθούν οι υγιείς σχέσεις και η ισότητα των φύλων στο διαδίκτυο, αναπτύχθηκαν
καινοτόμα βιωματικά εργαλεία με βάση το παιχνίδι, τα οποία στοχεύουν στη διευκόλυνση της αλλαγής
αντιλήψεων απέναντι στην Διαδικτυακή Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών.
Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν καθώς και ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό «παιχνίδι», μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα και αυτόνομα, από εκπαιδευτικούς και γονείς, σε περιπτώσεις έμφυλης
διαδικτυακής βίας στην τάξη, το σχολείο ή την οικογένεια τους. Τα εργαλεία αυτά, όπως και το ηλεκτρονικό
παιχνίδι διατίθενται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω της σελίδας του έργου CYBERSAFE, την οποία
θα βρείτε εδώ : https://www.stoponlineviolence.eu/
Περισσότερα για το θέμα της Διαδικτυακής βίας εναντίων των κοριτσιών, καθώς και τα εργαλεία που
αναπτύχθηκαν για την πρόληψη της, θα αναφερθούν στη συνάντηση.
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ στον σύνδεσμο
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpc-ypqzItG9yEbMzfgXlOZ8V9uRTd8OAT

Με εκτίμηση,
Εκ του Δ.Σ.
Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου
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