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Το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει ένα δωρεάν διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης ικανοτήτων, με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το 
πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου μέχρι 
την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.  

 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (οι ώρες διαφέρουν).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

 

Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι οι εξής*:  

 

 Δευτέρα 04/10 (16.00-18.30) - 1o σεμινάριο: Ψηφιακές δεξιότητες – Ασφαλής συμπεριφορά στο 
Διαδίκτυο  

 Τετάρτη 06/10 (14.30-17.00) – 2o σεμινάριο: Απειλές του διαδικτυακού περιβάλλοντος: ρητορική 
μίσους, ψευδείς ειδήσεις και λαϊκιστική προπαγάνδα   

 Παρασκευή 08/10 (14.30-17.00) - 3ο σεμινάριο: Κριτική σκέψη, εναλλακτικές αφηγήσεις και 
(ψηφιακή) αφήγηση ιστοριών 

 Δευτέρα 11/10 (14.30-17.00) - 4ο σεμινάριο: Εξτρεμισμός, ριζοσπαστικοποίηση και τρομοκρατία  
 Τετάρτη 13/10 (16.00-18.30) - 5ο σεμινάριο: Αποκωδικοποίηση - Τρόποι εντοπισμού και αποφυγής 

ύποπτου περιεχομένου 

 Παρασκευή 15/10 (14.00-17.00) - 6ο σεμινάριο: Συν-δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου σε 
μικρές ομάδες εργασίας (+ διαγωνισμός αφήγησης ιστορίας COMMIT)  

*Πλήρες πρόγραμμα θα σταλεί στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, όπως και οι σχετικοί σύνδεσμοι 
παρακολούθησης. 
  

Η εκπαίδευση διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου COMMIT: COMMunIcation campaign 

against exTremism and radicalisation και στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων των νέων, ηλικίας 
13-25 ετών, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις που 
συνδέονται με την εξτρεμιστική διαδικτυακή προπαγάνδα και τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.  
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:  

 

https://forms.gle/v4GXj9wGyVdnTh9e7 

 

https://www.kmop.gr/
https://commitproject.eu/
https://commitproject.eu/
https://forms.gle/v4GXj9wGyVdnTh9e7
https://forms.gle/v4GXj9wGyVdnTh9e7
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Λίγα λόγια για το COMMIT 

 

Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη και αποφυγή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και στροφής των 
ευάλωτων νέων στον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Στόχος είναι να καλλιεργήσει στους νέους 
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν: i) Να δημιουργούν αντι-αφηγήματα που θα αμφισβητούν τη 
διαδικτυακή εξτρεμιστική προπαγάνδα και εναλλακτικά αφηγήματα που θα προωθούν τις 
δημοκρατικές αξίες, την ανεκτικότητα και τη συνεργασία. ii) Να μπορούν να αναγνωρίζουν και να 
αντιστέκονται στο διαδικτυακό εξτρεμιστικό περιεχόμενο. 
 

Σημείωση: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό σπουδαστών (15 άτομα/ανά 
σεμινάριο). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε κανένα 
σεμινάριο. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο commit-

project@kmop.org ή στο τηλ. 2103637547  
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