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«Η εξυπνάδα είναι η ικανότητα του να 

υιοθετείς την αλλαγή»  
Στίβεν Χόκινγκ  

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια περιεχομένου πρωτότυπης έκδοσης:  World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts (WAGGGS) 

Επιμέλεια περιεχομένου, εξωφύλλου και γραφιστικών ελληνικής έκδοσης:  Μέλη 

Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 2022-2023  

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Σ.Ε.Ο. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των εικόνων, 

των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους. Η χρήση του συγκεκριμένου εγγράφου 

έχει παιδαγωγικό σκοπό, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του για εμπορικούς σκοπούς. 
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16 ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ 

She Surfs freedom/ Περιηγήσου ελεύθερα 

  

 Οι 16 Ημέρες Ακτιβισμού ενάντια στην Έμφυλη Βία  είναι μια παγκόσμια 
καμπάνια που μας προσκαλεί να βάλουμε ένα τέλος στη βία ενάντια στις γυναίκες και 
τα κορίτσια. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα 
για την Εξάλειψη της Βίας ενάντια στις Γυναίκες, μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου, 
Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  

  

 Το φετινό θέμα του πακέτου δραστηριοτήτων «She Surfs Freedom/
Περιηγήσου Ελεύθερα» εστιάζει στη σκοτεινότερη πλευρά της τεχνολογίας και το 
αντίκτυπο που έχει στις ζωές πολλών κοριτσιών και νεαρών γυναικών παγκοσμίως. 
Στόχος  είναι η δημιουργία ασφαλών διαδικτυακών χώρων ισότητας μέσα από τη 
διερεύνηση της διαδικτυακής πραγματικότητας των κοριτσιών, καθώς και η ανάπτυξη 
λύσεων που θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια ασφαλή διαδικτυακή ζωή για όλους, 
χωρίς παρενόχληση και βία. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες αυτού του πακέτου 
παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τις αναγκαίες πληροφορίες και πηγές 
εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία. 
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Τι θα βρείτε στο Πακέτο Δραστηριοτήτων:  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αναπτύσσονται γύρω από 3 θεματικές:  

Ι. Τι σημαίνει έμφυλη βία στο Διαδίκτυο 

Μαθαίνουμε για τις διαφορετικές μορφές της διαδικτυακής έμφυλης βίας, μέσα από 
ένα παιγνίδι με κάρτες. 

ΙΙ. Ύψωσε το ανάστημά σου στη σεξουαλική παρενόχληση 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να προσδιορίσουμε τη σεξουαλική παρενόχληση στο 
Διαδίκτυο, το πώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. 

ΙΙΙ. Ανάλαβε δράση και πες τη γνώμη σου 

Με τη δράση αυτή προσκαλούμε φίλους της Ομάδας να ενημερωθούν μαζί μας 
σχετικά με τη βία που συναντούν κορίτσια και γυναίκες στο Διαδίκτυο και πώς αυτή 
επηρεάζει τον τρόπο που πλοηγούνται στα εικονικά περιβάλλοντα.  

Δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο του Πακέτου Δραστηριοτήτων εδώ 

Πέρα από το πακέτο δραστηριοτήτων οι Οδηγοί μπορούν να βρουν και άλλους 
τρόπους να εμπλακούν στις 16 Ημέρες Ακτιβισμού μέσω της ιστοσελίδας της 
WAGGGS: 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism/  

 

https://www.wagggs.org/en/resources/16-days-of-activism-activity-pack-2022/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-of-activism/
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Μην ξεχάσετε να γεμίσετε τα κοινωνικά δίκτυα με τις δράσεις σας! 

Κοινοποιήστε στο @greekguiding.internationalteam και στο @wagggsworld  

 

Xρησιμοποιήστε τα hashtags: 

 #SheSurfsFreedom, #16Days και #StopTheViolence  

 

Το Tμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια! Στείλτε 
μας email στο inter@seo.gr . 



 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προτείνει για τις 16 Ημέρες Ακτιβισμού ενάντια στην Έμφυλη Βία 

6 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τα στελέχη: 

 

Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα 

Κάποιες από τις δραστηριότητες του πακέτου μπορεί να 
προκαλέσουν αναστάτωση και συναισθηματική δυσφορία 
στους συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό να υπάρχει η 
κατάλληλη προετοιμασία και τα στελέχη να έχουν λάβει 
γνώση γύρω από την πολιτική ασφαλείας για την προστασία 
των παιδιών, ώστε να γνωρίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες 

σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας διαλέξει να αποκαλύψει κάποιο γεγονός 
κακοποίησης στη διάρκεια της συγκέντρωσης.. 

 

Δημιουργείστε έναν ασφαλή χώρο 

Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν χώρο όπου τα μέλη της ομάδας σας θα 
αισθάνονται υποστήριξη και άνεση για να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τα 
δικαιώματα τους, τα ζητήματα γύρω από την ισότητα του φύλου και τη βία ενάντια 
στις γυναίκες. Είναι αναγκαίο να έχετε έναν προσυμφωνημένο κώδικα επικοινωνίας, ο 
οποίος θα παρέχει υποστήριξη, ευαισθησία και κατανόηση σχετικά με τα θέματα 
διαφορετικότητας. Θέλουμε οι οδηγοί να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να 
εκφράσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις ανησυχίες και τις απόψεις τους στο 
βαθμό που το επιθυμούν. 

 

Ζητήστε τη συνδρομή των ειδικών 

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να μη διαθέτουμε όλοι τη 
γνώση, την εμπειρία ή και το ψυχικό σθένος αγγίξουμε 
τόσο ευαίσθητα, αλλά και ουσιώδη θέματα. Σας 
ενθαρρύνουμε κατά την υλοποίηση του προγράμματος 
να ζητήσετε τη βοήθεια και την παρουσία ειδικών 
ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα αποτελέσουν το 
απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας για όλους τους 
συμμετέχοντες. 
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