
Το HateBusters είναι ένα 24μηνο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus + που περιλαμβάνει 5
οργανισμούς από 5 ευρωπαϊκές χώρες που
εργάζονται για την πρόληψη της ρητορικής
μίσους και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο.

HateBusters: 

Youth Against Hate

ΣΧΕΤ ΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΡΓΟ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞ ΙΑ

Κωδικός έργου: 2019 - 3 - AT02 - KA205 - 002565
Διάρκεια έργου: 31.05.2020 - 30.05.2022

Συντονιστής Εταίρος:

Εταίροι:ΣΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
Να εξοπλίσει τους εργαζομένους και τους νέους
με δεξιότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης
της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο αλλά και
εκτός διαδικτύου.
Να προσφέρει τη δυνατότητα να εργαστούν
περαιτέρω για να αποτρέψουν τις αιτίες που
οδηγούν σε αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο,
συνδέοντας περισσότερο την εκτός διαδικτύου
συμπεριφορά της «πραγματικής ζωής» με τη
διαδικτυακή συμπεριφορά και τον πραγματικό
αντίκτυπο που έχουν η διαδικτυακή ρητορική
μίσους και ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο.

ΟΜΑΔΕΣ -ΣΤΟΧΟΣ

Πολλαπλασιαστές, εκπαιδευτές,
εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και μέλη ΜΚΟ.

Νέοι, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους
που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση
και εκείνους με μεταναστευτικό
υπόβαθρο.



Είναι ένας ψηφιακός οδηγός για τους
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας που
στοχεύει να προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές
γνώσεις για την αναγνώριση και ταξινόμηση
διαφορετικών μορφών ρητορικής μίσους και τον
αντίκτυπό του στους νέους. Θα εξοπλίσει επίσης
τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας με
την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και τις μεθόδους
για τη δημιουργία εκστρατειών νεολαίας από
κάτω προς τα πάνω, που θα προσελκύσουν και θα
ενεργοποιήσουν τους νέους ενάντια στο μίσος.

Είναι μια ολοκληρωμένη εκστρατεία και ένας
οδηγός για νέους ηλικίας 13-24 ετών που
στοχεύει στην καταπολέμηση της ρητορικής
μίσους τόσο σε επίπεδο διαδικτύου όσο και
εκτός, μέσω της προώθησης της δημοκρατίας
και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της
ανοχής και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων .
Υπο-αποτελέσματα: HateBusters Εκπαιδευτικά
βίντεο και βίντεο ευαισθητοποίησης, "Πώς
να γίνεις Hatebuster χωρίς να κοπιάσεις πολύ":
Οδηγός για κινητοποίηση των νέων και
Διαδικτυακή Καμπάνια HateBusters.

περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο αναγνώρισης της ρητορικής μίσους, τα
διαφορετικά επίπεδα της ρητορικής μίσους και
τον τρόπο απάντησής/ αντιμετώπισής της
περιλαμβάνει ένα παιχνίδι προσομοίωσης όπου
ο χρήστης θα επιλέξει ένα προφίλ και θα κληθεί
να απαντήσει σε περιπτώσεις ρητορικής μίσους.
έχει δύο προφίλ, ένα για τους νέους
εργαζόμενους-εκπαιδευτικούς και ένα για
νέους

Είναι μια εφαρμογή για κινητά που θα έχει ως στόχο
να εκπαιδεύσει τόσο τους νέους όσο και τους
εργαζομένους της νεολαίας για πραγματικές
περιπτώσεις ρητορικής μίσους και θα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της
δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ
H A T E B U S T E R S  

H A T E B U S T E R S
ΟΔΗΓΟΣ :ΠΩΣ  ΝΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ  ΤΗ
ΡΗΤΟΡ ΙΚΗ  ΜΙΣΟΥΣ  ΚΑ Ι

ΤΟΝ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΣΤΟΝ  ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

H A T E B U S T E R S  T O O L K I T
ΕΥΑ ΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
H A T E B U S T E R S

15 νέοι εργαζόμενοι και μέλη του
προσωπικού των οργανώσεων εταίρων θα
συμμετάσχουν στη μαθησιακή, εκπαιδευτικη
και επιμορφωτική δραστηριότητα, όπου θα
εκπαιδευτούν στα κύρια θέματα του έργου,
προκειμένου να οικοδομήσουν ένα κοινό
επίπεδο γνώσης.

https://hatebusters.erasmus.site/
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