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EM DESTAQUE
Entrevista com Bob Kurik, parceiro do SDD, Charles
University, Praga
Enfrentar diariamente o racismo ou o discurso de ódio é um
evento único que se assemelha a mil agulhas que ferem os
cidadãos europeus todos os dias. Bob Kurik explica porque é
que parceiro do SDD e o que aprendeu até agora. Ler mais…

Entrevista com Jesper Schulze, ISIS Sozialforschung,
Alemanha
A mudança de perspetiva pode mudar o seu mundo. Porque é
importante estarmos atentos aos nossos próprios padrões de
comportamento e pensamento em relação à discriminação,
Jesper Schulze lançou o projeto SDD em 2019. Jesper aprofunda
as suas ideias e expectativas do projeto e dos seus parceiros.
Ler mais…

O QUE FIZEMOS ATÉ AGORA
Workshop de teste em Itália
Em Roma, Itália, realizou-se uma discussão animada com inputs
produtivos para a revisão do storyboard da educação das SDD.
O workshop decorreu presencialmente, com a participação de
seis das pessoas entrevistadas para o Resumo Nacional do SDD
italiano e três colegas da Lunaria.. Ler mais…

Workshops de teste na Alemanha
Completámos os workshops de teste para o storyboard com
sucesso na Alemanha. Recolhemos muitos resultados.
Tal como em todos os outros países parceiros europeus do
nosso projeto SDD, realizaram-se workshops na Alemanha.
Pessoas com diferentes experiências de discriminação foram
convidadas e o objetivo era obter feedback do storyboard para
o nosso jogo educacional. Ler mais…

SHINE orientou os workshops do SDD em Portugal
O conteúdo do jogo SDD foi avaliado em vários workshops.
Para melhorar e tornar o jogo dos SDD mais realista, os
parceiros do projeto desenvolveram um conjunto de workshops
nacionais com pessoas que experimentaram diferentes formas
de discriminação ou que pertencem a organizações atentas a
atitudes discriminatórias. Ler mais…

Workshops do SDD realizados na Holanda pela AFEdemy
Para uma experiência de jogo apelativa e realista, o conteúdo
do jogo escrito pelos parceiros SDD foi testado pela AFEdemy.
Foram realizados três workshops online com 2-3 participantes
cada. Como nas entrevistas no início do projeto, experiências
reais foram usadas para melhorar a interação do jogo, as
personagens e as suas perspetivas. Ler mais…

Escrita das cenas para o Jogo Educativo da SDD
Com base nas entrevistas realizadas no início do projeto, todos
os parceiros do SDD desenvolveram conteúdo para o jogo. Cada
parceiro escreveu e comentou as diferentes cenas.
No início do projeto, um conjunto de entrevistas ajudaram a
identificar e compreender as situações quotidianas de
discriminação vividas pelos afetados. Ler mais…

Entrevistas na Alemanha
Tal como em todos os países parceiros europeus, foi agendada
uma fase de entrevista no início do projeto SDD.
A fase de entrevista na Alemanha acaba de ser concluída com
sucesso e as entrevistas foram documentadas para serem
usadas em fases posteriores de trabalho. Ler mais…

MAIS NOTÍCIAS
Agora disponível: Compêndio SDD “Experimentar o
discurso de ódio: respostas, estratégias de coping &
intervenções”
Com base em várias entrevistas com pessoas que
experimentaram discursos de ódio e especialistas, bem como
nos relatórios nacionais dos países parceiros do projeto, foi
desenvolvido o Compêndio SDD "Experimentar o discurso de
ódio: respostas, estratégias de coping & intervenções".
Está interessado nas nossas descobertas? O Compêndio SDD
está disponível em inglês, checo, holandês, francês, alemão,
italiano e português. Ler mais…

Os conteúdos da página do SDD estão agora disponíveis
em sete idiomas diferentes!
Temos o prazer de anunciar que a página do SDD (Smart for
Democracy and Diversity) está agora disponível em inglês e em
todas as línguas dos parceiros do projeto: português, holandês,
italiano, checo, francês e alemão.
Este importante passo torna o projeto e o seu progresso atual
mais acessíveis às pessoas em toda a Europa. Passe por lá e
descubra o site do projeto no seu idioma. Ler mais…

Folheto do projeto disponível!
O novo folheto do projeto está disponível em inglês, checo,
holandês, francês, alemão, italiano e português.
O novo panfleto do projeto já está disponível! Saiba mais sobre
o projeto SDD de uma só vez: O panfleto contém a informação
mais importante sobre a nossa missão, a nossa abordagem e a
implementação do projeto. Ler mais…

Crónicas do Racismo Ordinário
Documentar racismo, discriminação e discurso de ódio em
Itália.
Entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de março de 2020, a Lunaria
documentou 7.426 casos de racismo ordinário, resumidos em
cinco relatórios sobre racismo em Itália publicados anualmente.
Ler mais…

SDD apresentado no Simpósio de Interações, Portugal
Carina Dantas, da SHINE 2Europe apresentou o SDD a mais de
200 pessoas no Simpósio de Interações em Portugal, discutindo
os desafios do envelhecimento no mundo digital.
A revolução digital está a acontecer. Ler mais…
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