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Κατεβάστε εδώ:
https://notagame.eu/

Το φυλλάδιο αυτό έχει δημιουργηθεί με την οικονομική
υποστήριξη του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και
Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του προγράμματος
CONVEY και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αντικατοπτρίσει
τις απόψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής.

Λέω ΟΧΙ στη
Σεξουαλική Βία

CONVEY PROJECT
Digital Education for Gender
Equality

Το έργο CONVEY στοχεύει στην
πρόληψη της σεξουαλικής βίας και της
παρενόχλησης κατά των γυναικών
μέσω της χρήσης δημιουργικών
διαδικτυακών και διαδραστικών
εκπαιδευτικών εργαλείων.
Στόχοι:
1. Ανάπτυξη μιας προσέγγισης ομότιμης
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
σχετικά με τη σεξουαλική βία και την
παρενόχληση κατά των γυναικών μέσω
της κατάρτισης και της ενδυνάμωσης
των νέων.
2. Εκπαίδευση και συμβολή στην
αλλαγή συμπεριφοράς των νέων μέσω
ενός παιχνιδιού προσομοίωσης και
ενός πιλοτικού δημιουργικού
προγράμματος για την ισότητα των
φύλων και τη σεξουαλική εκπαίδευση.
3. Ενθάρρυνση του σεβασμού των
δικαιωμάτων των γυναικών στα
σχολικά περιβάλλοντα μέσω ενός
προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών για εκπαιδευτικούς.

CONVEY,
Not a Game

Πιλοτικό πρόγραμμα:
Τοπικά εργαστήρια για
νέους
Τα εργαστήρια σχετικά με τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση, την ισότητα των φύλων
και την κριτική ψηφιακή παιδεία στα μέσα
επικοινωνίας, που απευθύνονται σε 50
μαθητές/-ριες και νέους/-ες (ηλικίας 14-18
ετών), υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς
που έχουν επιμορφωθεί σε κάθε χώρα
εταίρο του προγράμματος.
Συμμετέχοντας σε διάφορες διαδραστικές
δραστηριότητες που βασίζονται στο
αναπτυγμένο παιχνίδι προσομοίωσης στο
διαδίκτυο, CONVEY Not a Game, τα
εργαστήρια υποστηρίζουν τους/τις
νέους/-ες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις, να αναπτύσσουν καλύτερους
μηχανισμούς αντιμετώπισης, να
συμβάλλουν στη θετική αλλαγή
συμπεριφοράς και στην πρόληψη των
στερεοτύπων φύλου και της έμφυλης βίας.

Το CONVEY -not game είναι μια
διαδραστική εκπαιδευτική πηγή που
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με την έμφυλη βία.
Ο/H παίκτης/-ρια προκαλείται να
συμμετάσχει σε μια περιπετειώδη
έρευνα με μίνι παιχνίδια, αναδρομές
αναμνήσεων και μαρτυρίες ατόμων που
έχουν υποστεί βία, ενώ είναι
υπεύθυνος/η όχι μόνο για την
ανακάλυψη του εγκλήματος αλλά και
την ανακάλυψη του δράστη:
- 5 κεφάλαια με περισσότερες από 3
ώρες παιχνιδιού και 11 μίνι παιχνίδια
- Δυνατότητα συμμετοχής και
συγκέντρωσης πόντων είτε ως
μεμονομένος/η παίκτης/-ρια ή σε
ομάδες
- Για την οργάνωση ομάδας:
"Προσκαλέστε φίλους στην ομάδα σας"
- 9 βίντεο με πραγματικές μαρτυρίες
ατόμων που έχουν υποστεί σεξουαλική
βία και έμφυλη βία
- 4 γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά
και Βουλγαρικά.

