ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020-2Η ΕΚΔΟΣΗ
SOpHiSM
Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής
ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Η υλοποίηση του έργου προχωρά!
➢ Ήδη, ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μέσω της
διεξαγωγής ομάδων εστιασμένης συζήτησης και ατομικών
ημιδομημένων συνεντεύξεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στις
συνεντεύξεις έλαβαν μέρος φοιτητές δημοσιογραφίας,
επαγγελματίες δημοσιογράφοι, πολίτες δημοσιογράφοι και μέλη
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με ειδίκευση στην επικοινωνία
και τη συνηγορία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν
αντικείμενο ανάλυσης και θα συμπεριληφθούν στην παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού.
➢ Το SOpHiSM έχει τη δική του ιστοσελίδα. Εκεί, μπορείτε να βρείτε
όλες τις νέες δημοσιεύσεις και χρήσιμο υλικό για τη ρητορική
μίσους σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην ιστοσελίδα θα μπορείτε να
βρείτε – εκτός των κειμένων του προγράμματος – οπτικό και
ακουστικό υλικό που θα εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς και
διευρυμένη βιβλιογραφία για το θέμα αυτό.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σύντομα, η ομάδα έργου του SOpHiSM πρόκειται να δημοσιεύσει έναν
οδηγό για δημοσιογράφους, που θα τους βοηθά να αναγνωρίζουν και να
αποφεύγουν τη χρήση ρητορικής μίσους στα μηνύματα τους. Στα χέρια
κάθε επαγγελματία δημοσιογράφου, φοιτητή δημοσιογραφίας, αλλά και
πολίτη – δημοσιογράφου που επιδιώκει την επιμόρφωση του γύρω από
θέματα ρητορικής μίσους, ο συγκεκριμένος Οδηγός θα προσφέρει
χρήσιμες και αναγκαίες πληροφορίες. Υιοθετώντας το περιεχόμενο του,
ο λειτουργός των Μέσων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της
εξάπλωσης και αναπαραγωγής της ρητορικής μίσους μέσα στην
κοινωνία. Ο οδηγός θα περιέχει, μεταξύ άλλων, πρακτικές συμβουλές
για διαμόρφωση δημοσιογραφικών μηνυμάτων χωρίς τη χρήση
ρητορικής μίσους, σωστή χρήση λέξεων και ορολογίας.
Ο οδηγός θα βρίσκεται διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου.
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Στις επόμενες δράσεις του έργου περιλαμβάνονται:
•

η διεξαγωγή online εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία
Τα

εκπαιδευτικά

σεμινάρια

απευθύνονται

σε

φοιτητές

δημοσιογραφίας,

νέους

δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους.
•

η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Το υλικό θα διατεθεί στους συμμετέχοντες σε ψηφιακή μορφή.

•

η συγκρότηση δημοσιογραφικής ομάδας - Youth Led Alliance, η οποία θα εστιάσει στην
παραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου κατά της ρητορικής μίσους μέσω της ιστοσελίδας του
προγράμματος.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις μας μέσα από μέσα από τη Facebook σελίδα μας και
την ιστοσελίδα έργου.

Ποιοι είμαστε
Tο 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 υλοποιούν το Έργο SOpHiSM (Μία απάντηση στη ρητορική
μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και
της δημοσιογραφίας των πολιτών) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα,
Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG-2019). Η υλοποίηση του έργου
ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών.

Το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού δελτίου 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 ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτήθηκε από το
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020).
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