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Πρόληψη Σεξουαλικότητα Προστασία Ασφάλεια Ντροπή Ταμπού

Αθήνα, 05/06/2018 – Η εταιρία μας EDUCOMMART συνεχίζοντας την υλοποίηση του 

προγράμματος «PODIGIKOM - Κατάρτιση για την πρόσληψη της πορνογραφίας» και οι 

συνεργαζόμενοι οργανισμοί από την Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία και Ρουμανία 

συναντήθηκαν από 30/04 μέχρι 02/05/2018 στη πόλη Mechelen του Βελγίου προκειμένου να 

εξετάσουν τη πρόοδο των εργασιών του πρότζεκτ και κυρίως θέματα που έχουν σχέση με τη 

διάδοση του προγράμματος καθώς και το εκπαιδευτικό παιχνίδι με τίτλο «Ταμπού», το οποίο 

αναπτύχθηκε μέσω του πρότζεκτ και θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδοχές: α) για ηλικία έως 14 ετών 

και β) για ηλικία άνω των 14 ετών.

Τέλος, τα σπουδαιότερα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω ερευνών και παρουσιάστηκαν στις 

ραδιοφωνικές καμπάνιες στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου όπως και σε άλλες 

εκδηλώσεις των συνεργαζόμενων χωρών, είναι ότι οι σύγχρονοι κίνδυνοι του Διαδικτύου, η 

πρόσβαση σε εκατομμύρια ιστοσελίδες με πορνογραφικό υλικό με ένα απλό κλικ, οι 

ψυχοσωματικές επιπτώσεις στους εφήβους καθώς και η εισαγωγή σε ένα βίαιων κόσμο προτύπων 

παρουσιάζουν μεγάλη έξαρση στους εφήβους αλλά και σε νεότερες ηλικίες. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της EDUCOMMART:

https://www.educommart.org/index.php/el/

Ο προγραμματισμός των επόμενων εργασιών της επόμενης
περιόδου προβλέπει αναλυτικά:

α) την ολοκλήρωση και πρώτη εξέταση του αναφερόμενου παιχνιδιού

β) την ολοκλήρωση και πρώτη εξέταση εγχειριδίου φιλοσοφείν για παιδιά και νέους

γ) χρήση και κατοχύρωση νομικών δικαιωμάτων περιεχομένου   

δ) σχεδιασμός  ιστοσελίδας και διαφημιστικού υλικού του πρότζεκτ

ε) ανάπτυξη σχεδιασμού της ιστοσελίδας του πρότζεκτ: www.psssst.eu
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Υπεύθυνοι για
το πρόγραμμα
στην Ελλάδα:

Καλλιόπη Αγγελή, τηλ. +30/6980708436, k.angeli@educommart.org και

Κωνσταντίνος Στεφάνου, τηλ. +30/6944473132, k.stefanou@educommart.org

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση  δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


