
ΤΟ ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Αναπτύξαμε ένα δωρεάν story game για την 
αναγνώριση των σημαδιών του εκφοβισμού και 
των συνεπειών των καθημερινών επιλογών:

14 χαρακτήρες

7 πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες

28 ιστορίες με διαφορετικά 
σταυροδρόμια

Τα παιδιά επιλέγουν χαρακτήρα και μέσα 
από τις επιλογές που τους δίνονται και τις 
αποφάσεις που καλούνται να πάρουν στο 
παιχνίδι, σταδιακά αποκτούν καλύτερη εικόνα 
για τις κατάλληλες συμπεριφορές που μπορούν 
να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη του 
εκφοβισμού και την προώθηση του σεβασμού 
προς τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων.

Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 
15 ετών.

Διαθέσιμο στο

Τι είναι το Youth for Love;*

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την πρόληψη  
και την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο 
μεταξύ των εφήβων. Υλοποιείται ταυτόχρονα στην 
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο. Το 
πρόγραμμα τονίζει τον ενεργό ρόλο των νέων, και 
την αναγκαιότητα της συμμετοχικής δημιουργίας 
τυπικών και άτυπων διαδικασιών στο σχολείο.

Γονείς
Η πρόληψη της έμφυλης βίας στους εφήβους 
παραμένει ακόμη μια ανοιχτή πρόκληση. 

Ο ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών  
είναι καθοριστικός τόσο για τη διασφάλιση 
της προστασίας των ανηλίκων σε περιπτώσεις 
βίας, όσο και για την πρόληψή της μέσω 
αποτελεσματικής επικοινωνίας με ενσυναίσθηση 
και κατάλληλη, χωρίς στερεότυπα, εκπαίδευση.

  Διαβάστε τις συμβουλές μας 
για γονείς: 

           youthforlove.eu/en/parents-faq

Επικοινωνήστε μαζί μας  
και μάθετε περισσότερα: 

          youthforlove.eu/en/register

Στην Ελλάδα*

Στον κόσμο

εκτιμάται ότι 246 εκατομμύρια 
κορίτσια και αγόρια βιώνουν κάποια μορφή βίας με 
βάση το φύλο.1

περισσότερο από το 30% έχει 
υποστεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του 
σωματική ή/και σεξουαλική βία.2

πάνω από το 78% πιστεύει ότι η βία κατά 
των γυναικών είναι πολύ ή αρκετά συνηθισμένη στη 
χώρα τους.3

59% των εφήβων θα ανέφερε ένα περιστατικό 
βίας που θα βίωνε στους γονείς του.

34% των εφήβων θα ανέφερε ένα περιστατικό 
βίας στο οποίο θα γινόταν μάρτυρας στους γονείς 
του.

59% των εφήβων δεν γνωρίζει ή δεν είναι 
σίγουρο που να απευθυνθεί εκτός του σχολείου 
του (άτομα ή υπηρεσίες) για να αναφέρει ένα 
περιστατικό βίας.

*Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 
(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Luoghi di ritrovo tra giovani (parco, piazza, ecc.) 

Belgio

63

74

75

Μέρη συνάντησης νέων εκτός σχολείου 
(πάρκα, πλατείες κλπ) 

Διάδρομοι και αυλή 
του σχολείου 

Στο δρόμο από και 
προς το σχολείο

1 UNESCO
2 United Nations 
3,4 European Union Agency for Fundamental Rights
* έρευνα που διεξήχθη από την ActionAid τη σχολική χρονιά 2019-2020 με τη συμμετοχή 181 
μαθητών και μαθητριών 14-18 ετών.



       

Παίξε 
& μάθε πώς  

οι επιλογές σου  
μπορούν να κάνουν  

τη διαφορά

Στην Ευρώπη, 
45%-55% των 
γυναικών έχουν 
υποστεί σεξουαλική 
παρενόχληση4

Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι:  η ActionAid Italia 
(Ιταλία), η ActionAid Ελλάς (Ελλάδα), το UC Limburg 
(Βέλγιο), η AFOL - Agenzia Metropolitana  per la Formazione, 
l’Orientamento e il Lavoro (Ιταλία) και η CPE - Fundatia 
Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Ρουμανία).

Εκπαιδευτικό Τμήμα, “ActionAid Ελλάς”: 
education.hellas@actionaid.org  
Τηλ. +30 2120006300

youthforlove.eu youthforlove.eu/game/

Το περιεχόμενο αυτού του εντύπου απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών του, 
οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για αυτό. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έντυπο.


