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ΠΟΛΙΤΩΝ

Δελτίο Τύπου
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου SOpHiSM ξεκινούν!
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SOpHiSM - Μία
απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας
επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών», που υλοποιούν το
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ),
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η υλοποίησή του ξεκίνησε το Μάρτιο 2020
και έχει διάρκεια 20 μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (RECAG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019).
Στόχοι του έργου είναι:
•

η υποστήριξη της υψηλής ποιότητας δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω
της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των φοιτητών δημοσιογραφίας, των νέων
δημοσιογράφων, των πολιτών δημοσιογράφων και ατόμων με επιρροή στα κοινωνικά
δίκτυα,

•

η συμβολή στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο
στην Ελλάδα και την Κύπρο,

•

η επιμόρφωση των ατόμων που ασχολούνται στον χώρο των μέσων επικοινωνίας, να
αντιμετωπίσει και να παράξει μηνύματα κατά της ρητορικής μίσους·

•

η δημιουργία εργαλείων που θα αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες της ρητορικής μίσους
στο διαδίκτυο στις συμμετέχουσες χώρες.

•

η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις προκλήσεις της ρητορικής μίσους στο
διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ρητορικής μίσους στη
διαδικτυακή δημοσιογραφία και στην προώθηση δημοσιογραφικού περιεχομένου που
θα είναι ακριβές και αληθές.

Αν είσαι:
•

Φοιτητής-τρια δημοσιογραφίας/ MME

•

Νέος-α δημοσιογράφος

•

Πολίτης δημοσιογράφος

Δήλωσε συμμετοχή εδώ.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι διήμερα, συνολικής διάρκειας τεσσάρων ωρών και θα
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex. Η συμμετοχή σε αυτά είναι
δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή. Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα προεγγραφής στην
ιστοσελίδα του έργου.
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι εξής:
•

27 και 28 Νοεμβρίου 2020, 10-12:00 φοιτητές δημοσιογραφίας

•

27 και 28 Νοεμβρίου 2020, 13-15:00 νέοι δημοσιογράφοι

•

4 και 5 Δεκεμβρίου 2020, 10-12:00 νέοι δημοσιογράφοι

•

4 και 5 Δεκεμβρίου 2020, 13-15:00 φοιτητές δημοσιογραφίας

•

11 και 12 Δεκεμβρίου 2020, 10-12:00 φοιτητές δημοσιογραφίας

•

11 και 12 Δεκεμβρίου 2020, 13-15:00 νέοι δημοσιογράφοι

•

11και 12 Δεκεμβρίου 2020, 16-18:00 πολίτες δημοσιογράφοι

•

18 και 19 Δεκεμβρίου 2020, 10-12:00 νέοι δημοσιογράφοι

•

18 και 19 Δεκεμβρίου 2020, 13-15:00 φοιτητές δημοσιογραφίας

Ενημέρωση για όλα τα νέα και τις δράσεις του προγράμματος μπορείτε να βρείτε μέσα από τη
Facebook σελίδα μας και την ιστοσελίδα έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γεωργία Σπυροπούλου,τηλέφωνοεπικοινωνίας: 210264975

Το περιεχόμενο αυτού του δελτίου τύπου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων
και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για
τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. Το δελτίο τύπου χρηματοδοτήθηκε από το
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020).

