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Βάζουμε STOP στην Παιδική
Κακοποίηση!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟΧΟΣ
ΜΑΣ
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
Η δημιουργία μίας καινοτόμου
μεθόδου για επαγγελματίες που
εργάζονται με παιδιά ή/και
νέους/ες σχετικά με την
πρόληψη της σεξουαλικής
κακοποίησης και μέσω ενός
παιχνιδιού επαυξημένης
πραγματικότητας (AR).

#STOP_EU #STOPproject
#technology #AR #VR #youth
#childabuse #children

Το έργο STOP αποτελεί μία Στρατηγική Σύμπραξη για
καινοτομία στον τομέα της Νεολαίας (ΒΔ2 Erasmus+)
στην οποία συμμετέχουν 7 ευρωπαϊκοί φορείς: η ένωση
γονέων “Step by Step” ως συντονιστής (Κροατία) σε
συνεργασία με τους εταίρους: Deses – 3 και
Πανεπιστήμιο του Valladolid (Ισπανία), KMOΠ (Ελλάδα),
CCS Digital Education (Ιρλανδία), Emphasys (Κύπρος) και
Dlearn (Ιταλία).
Τα αρχικά γράμματα του έργου STOP σημαίνουν:
“Σταματήστε την παιδική κακοποίηση μέσω της
αποτελεσματικής εκπαίδευσης και της επαυξημένης
πραγματικότητας» (“Stop child abuse ThrOugh effective
training and augmented reality”). Φιλοδοξεί να αυξήσει
τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών
που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες σχετικά με την
πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, μέσω ενός
παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας που θα
προσαρμοστεί κατάλληλα στις ανάγκες παιδιών και
εφήβων ηλικίας 9-12 ετών και 13-18 ετών.
Το έργο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2019.
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Γνωρίστε τους εταίρους του έργου ζωντανά
στο Facebook!
Οι εταίροι του STOP θα πραγματοποιήσουν
ζωντανή
διαδικτυακή
συνάντηση
την
τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου στις 5
μ.μ. (ώρα Ελλάδος) στην οποία 4 ειδικοί θα
μιλήσουν για την Πρόληψη της Σεξουαλικής
Κακοποίησης. Στις προηγούμενες δύο
επιτυχημένες
ζωντανές
μεταδόσεις
συζητήθηκαν θέματα, όπως το Grooming, το
Sexting και οι Υγιείς Σεξουαλικές Σχέσεις.
Είστε έτοιμοι/ες να μας παρακολουθήσετε τον
Σεπτέμβριο;
Σημειώστε την ημερομηνία: 25 Σεπτεμβρίου
2020!

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
Οι δράσεις του έργου
Μετά την έλευση της πανδημίας του
COVID-19, όλες οι δράσεις του STOP
πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά.
Έτσι, μετά την εναρκτήρια συνάντηση
του έργου στο Ζάγκρεμπ (Δεκέμβριος
2020), οι εταίροι συναντήθηκαν ξανά
στις 11 Ιουνίου 2020! Στη διάρκεια της
συνάντησης,
παρουσιάστηκαν
τα
αποτελέσματα της ερευνητικής φάσης
και ένα προσχέδιο του προγράμματος
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του
μαθήματος με θέμα την πρόληψη της
σεξουαλικής κακοποίησης.



Σεξουαλική κακοποίηση



Ακατάλληλο άγγιγμα



Sexting – λήψη και
κοινοποίηση



Grooming (αποπλάνηση
ανηλίκων μέσω του
Διαδικτύου)

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι
κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 912 ετών & εφήβους 13-18 ετών.

Παρακολουθήστε τις ζωντανές μας συζητήσεις στο Facebook μέσα από το
κανάλι του STOP στο YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCBkgbFIzSU66Jvv7jb8CR8A
Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο info@erasmusstop.eu!

@erasmusstop

http://erasmusstop.eu/

@stop_euproject

