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Το Έργο

Το Behind Sexting είναι διετές έργο συγχρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση. Το Behind Sexting
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου
εκπαιδευτικού μοντέλου που να βασίζεται στη δημιουργία ενός
προγράμματος για την ευαισθητοποίηση ανάμεσα στους/ις έφηβους/ες,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για τους κίνδυνους που
σχετίζονται με το sexting και την προώθηση μιας κριτικής διαγενεακής
συζήτησης πάνω σε αυτό το θέμα. Η ιδέα για το έργο προέρχεται από
την αύξηση των κινδύνων που σχετίζονται με την λανθασμένη χρήση
του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών συσκευών καθώς επίσης και την
έλλειψη ευαισθητοποίησης ανάμεσα στους/ις έφηβους/ες όσον αφορά
τον κίνδυνο να γίνουν θύματα κακοποίησης στο διαδίκτυο ή συχνά
άθελα τους να δράσουν ως θύτες, όπως και για τα μέτρα
αυτοπροστασίας τους.

Επιπλέον, η συμμετοχή του σχολείου στο έργο κρίνεται αναγκαία, γιατί
αποτελεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι έφηβοι/ες
περνούν τον περισσότερο χρόνο τους, όπου ενηλικιώνονται και
διαμορφώνουν σχέσεις με παιδιά της ηλικίας τους και άλλων ηλικιών.
Είναι επίσης σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν σε ανοικτό
διάλογο με τους μαθητές/τριες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του
sexting.

Επωφελούμενοι/ές από το έργο

✓ Μαθητές/τριες 10-19 χρονών που φοιτούν σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

✓ Εκπαιδευτικοί σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
υποβοηθούμενο/ες από εμπειρογνώμονες στα τεχνικά πεδία του
έργου.

✓ Γονείς μαθητών που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

Εταίροι

Institut pro regionalni rozvoj, 

o. p. s - IRR (Coordinator) – CZ

www.iregio.org

TUCEP – Tiber Umbria Comett

Education Programme – IT

www.tucep.org

Istituto Comprensivo “B. Bonfigli” 

– IT

www.bonfiglicomprensivocorciano

.edu.it

EUC – European University of 

Cyprus – CY

www.euc.ac.cy

AEVA – Associação para a 

Educação e Valorização da região

de Aveiro – PT

www.epa.edu.pt

ZUMA-LAND – RO

www.zuma-land.com

IVIZ – Institut a rasiskovanje in 

usposabljanje v vzgoji in 

izobrazevanju – SL

www.institut-iviz.org
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις 
αποκλειστικά των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχει αυτή η ανακοίνωση.

Οι δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα διεκπαιρεώσουν τις
ακόλουθες δραστηριότητες για να πετύχουν τους σκοπούς του έργου:

▪ Ανάλυση πλαισίου, η οποία θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των
βέλτιστων πρακτικών που υπάρχουν στις χώρες των εταίρων
σχετικές με την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την
ευαισθητοποίηση για το sexting. Επιπλέον, η ανάλυση πλαισίου θα
περιλαμβάνει τη διενέργεια ερωτηματολογίων για την εξακρίβωση
της ευαισθητοποίησης και του βαθμού εξοικίωσης των
μαθητών/ιών, γονέων και εκπαιδευτικών με το sexting, τους
σχετικούς κινδύνους και τις συνέπειες του.

▪ Την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο θα
περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και μαθησιακές δραστηριότητες για
την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την αντιμετώπιση των
κινδύνων σχετικών με το sexting μέσω ψηφιακών εργαλείων που
θα διατείθενται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας του έργου. Oι
μέθοδοι περιλαμβάνουν: αφηγηση ιστοριών, παιχνίδια ρόλων (role-
play) και ψηφιακά παιχνίδια.

▪ Την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου σε εθνικό
επίπεδο και σε δυο άξονες. Ο πρώτος αφορά τους μαθητές/τριες
και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση για τους κίνδυνους που
σχετίζονται με το sexting και την ακατάλληλη χρήση του
διαδικτύου και των ψηφιακών εργαλείων. Ο δεύτερος άξονας
αφορά τους γονείς και έχει στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων
επικοινωνίας τους ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά
τους για να αντιμετωπίσουν τους κίνδυνους που σχετίζονται με το
sexting.

▪ Κατευθυντήριες γραμμές με εισηγήσεις για την συμπερίληψη της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα αναλυτικά προγράμματα των
σχολείων και της επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την μείωση
του φαινομένου του sexting και την ευαισθητοποίηση για τους
σχετικούς κινδύνους και συνέπειες.
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Τρέχουσες δραστηριότητες

Οι εταίροι έχουν μόλις ολοκληρώσει την συγγραφή
εκθέσεων (national reports) που περιλαμβάνουν τα
αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο από:

➢ Τον εντοπισμό και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και αντιμετώπισης των
κινδύνων του sexting στα αναλυτικά προγράμματα.

➢ Την διεξαγωγή ερωτηματολογίων με
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες ηλικίας 10-19,
γονείς, εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες με στόχο
την εξακρίβωση του βαθμού εξοικίωσης και τις
γνώσεις για το sexting, τους σχετικούς κινδύνους και
τις συνέπειες του.

Τα κύρια αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στην
Διακρατική Έκθεση (transnational report) η οποία θα είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου στις γλώσσες όλων
των εταίρων.

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης πλαισίου, οι
εταίροι θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη του
Εκπαιδευτικού Μοντέλου και της πλατφόρμας από όπου
θα διατείθεται το μαθησιακό υλικό.

Για περισσότερες 
πληροφορίες:

➢Ιστοσελίδα έργου:
www.behindsexting.eu

➢Κοινωνική δικτύωση:

https://www.facebook.com/behind.sexting

https://www.instagram.com/behind_sexting_eu/
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