
να τους προσφέρει θεωρητική και πρακτική γνώση για
τη σωστή αναγνώριση, ταυτοποίηση και ταξινόμηση
διαφόρων μορφών ρητορικής μίσους και τον
αντίκτυπό τους στους νέους
να τους μυήσει στη θεωρία της αυτορρύθμισης και της
ευαισθητοποίησης καθώς και της ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης των νέων και της εκπαίδευσης για
τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κεντρικά στοιχεία μιας
δημοκρατικής και πλουραλιστικής ψηφιακής και μη
κοινωνίας κατά του μίσους
να τους εξοπλίσει με την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και
τις μεθόδους για την οικοδόμηση μιας εκστρατείας,
από κάτω προς τα πάνω, κατά της αποδοχής και της
ανόδου ενός προβλήματος όπως είναι η ρητορική
μίσους.

 Το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου Hatebuters
είναι ένας ψηφιακός οδηγός που απευθύνεται σε νέους
ακτιβιστές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και
μέλη οργανώσεων, ενώσεων ή λαϊκών κινημάτων με στόχο:
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ΜΕΙΝΕΤΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!

Περισσότερες πληροφορίες
για το έργο και τα
αποτελέσματά του:

HateBusters Οδηγός: Πως να καταπολεμήσετε
τη ρητορική μίσους και το cyberbullying !
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Σύμπραξη

Προφανώς, λόγω των
περιορισμών και κανονισμών
που επιβλήθηκαν με τον Covid19,
οι εταίροι δεν μπόρεσαν να
συναντηθούν πρόσωπο με
πρόσωπο. 
Έτσι, οι συναντήσεις
πραγματοποιούνται διαδικτυακά,
σε ένα ομαλό, φιλικό και
συνεργατικό περιβάλλον με
αποτελεσματικό και αποδοτικό
τρόπο!

Διαδικτυακές Συναντήσεις των Εταίρων!

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

Οι εταίροι πρόκειται να κυκλοφορήσουν το δεύτερο
σκέλος του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος που
είναι η καμπάνια ενάντια στην ρητορική μίσους, τον
οδηγό IO2: The “Lazy” Person’s guide to become a
HateBuster, ο οποίος στοχεύει στην κινητοποίηση των
νέων ενάντια στα φαινόμενα ρητορικής μίσους και
διαδικτυακού εκφοβισμού. Ολοκληρώνουν επίσης τα
Εκπαιδευτικά και Ενημερωτικά Βίντεο που είναι επίσης
μέρος της καμπάνιας IO2: HateBusters Campaign.
Τέλος, εργάζονται για την ανάπτυξη και βελτίωση της
εφαρμογής για κινητά, IO3: HateBusters App.

Τρέχουσα κατάσταση


