
 

 

 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DIALECT 2; 
 
Η δράση DIALECT 2 «Ανακόπτοντας την πόλωση των νέων: χτίζοντας ανεκτικές κοινότητες, 
συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με τα ΜΜΕ και τον ψηφιακό εγγραμματισμό» βασίζεται στο έργο 
DIALECT «Ανακόπτοντας την πόλωση: χτίζοντας ανεκτικές κοινότητες μέσω του ποδοσφαίρου», 
(που πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την 
Ισότητα και την Ιθαγένεια (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το οποίο υλοποιήθηκε το 
διάστημα 2020-2022, καλλιεργώντας σε νέες και νέους τις αξίες της αποδοχής και της 
αλληλεγγύης μέσω του ποδοσφαίρου.  
 
Το DIALECT 2 ξεκινά από αυτή την έτοιμη ομάδα εφήβων, με σκοπό να πάει ένα βήμα πιο πέρα. 
Έχοντας ένα διττό ρόλο, θα επιδιώξει να συνδυάσει τη δύναμη του αθλητισμού και 
συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, με τον ψηφιακό εγγραματισμό. Με την ευρεία διάδοση των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και της πληροφορίας που διαχέεται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, η ανάγκη να ενισχυθεί η κριτική σκέψη και η αυτοδιάθεση των εφήβων, είναι 
ιδιαίτερα αναγκαία στις μέρες μας. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά το χτίσιμο της 
ταυτότητας των νέων επικαλύπτεται από τη διάδραση που έχουν τόσο online όσο και offline. 
Και ακόμα πιο έντονα δεδομένης της σημασία που πήρε η συγκεκριμένη κατάσταση, εξαιτίας 
της πανδημίας. 
 
Η ευρεία επικοινωνιακή κάλυψη στον αθλητικό τομέα, συχνά μπορεί να οδηγήσει και να 
πυροδοτήσει έντονες συμπεριφορές και αντιλήψεις, καθώς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν συχνά πηγές βίαιων και ακραίων ομάδων, που 
διαδίδοντας διχαστικές αντιλήψεις προσελκύουν νέες και νέους στις ομάδες τους. Μέσω της 
δράσης DIALECT 2  οι έφηβοι θα εκπαιδευτούν σε σχέση με το πώς να αξιολογούν και να 
προσλαμβάνουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 
 
Συγκεκριμένα έφηβοι, προπονητές και διαμεσολαβητές football3, θα εκπαιδευτούν με σκοπό οι 
πρώτοι να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις, καταρρίπτοντας υπάρχοντα 
στερεότυπα (αθλητισμός και γυναίκες, αθλητές με αναπηρία) και φυλετικές διακρίσεις (υπο-
εκπροσώπηση εθνοτικών μειονοτήτων) και απαντώντας με αυτό τον τρόπο σε άτομα που 
θέτουν υπό αμφισβήτηση υπάρχουσες κοινωνικές βάσεις, τόσο εντός όσο και εκτός του 
γηπέδου. Μακροπρόθεσμα, οι έφηβοι αυτοί θα δράσουν δυναμικά κατά του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας σε τοπικό επίπεδο, προωθώντας την ανεκτικότητα των κοινοτήτων τους.  
 
Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες το DIALECT 2 θα βελτιώσει: 
• την κριτική σκέψη και ανεκτικότητα των νέων απέναντι σε ακραίες πεποιθήσεις και 
•  τις ικανότητες προπονητών και διαμεσολαβητών να χτίζουν μέσω της μεθοδολογίας football3 
τα απαραίτητα εφόδια ψηφιακού εγγραμματισμού στους νέους. 
 
Το DIALECT 2 σε αριθμούς: 
160 νέες και νέοι, 12-18 ετών, 
20-28 διαμεσολαβητές football3 & προπονητές,  
9-12 ακαδημίες ποδοσφαίρου,  



 

 

100 φορείς στον τομέα των νέων και του αθλητισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 
Το DIALECT 2 πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση τους προγράμματος Erasmus+ Sports της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υλοποιείται στην Ελλάδα από την ActionAid, το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών/-ιων 
(ΠΣΑΠ), στην Ιταλία από την ActionAid, στην Ουγγαρία από την Oltalom Sportegyesulet, στη 
Σερβία από τη Football Friends, στη Γερμανία από την Common Goals και στη Νορβηγία από 
τη Norsensus Mediaforum.  
 
 
 
 
 

 

 


