
Το έργο RADEX — Κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού μέσω της καταπολέμησης και της εκτροπής

της ριζοσπαστικοποίησης των νέων (2020-2 — UK01 — KA205-0795) είναι ένα 24μηνο έργο που

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του σχεδίου είναι

να επηρεάσει την αντιμετώπιση, την πρόληψη και την εκτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης,

καθώς θα εξοπλίσει τους νέους, τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους κοινωνικούς

λειτουργούς και τις οργανώσεις νεολαίας με τα απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό προτύπων,

μεθόδων και διαδικασιών βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Η συμβουλευτική επιτροπή του έργου RADEX συνεδρίασε διαδικτυακά στις 16 Φεβρουαρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι εταίροι συζήτησαν αρκετά κρίσιμα σημεία σχετικά με το

έργο.

Για τι πράγμα μιλάμε; Τα ευρήματα των ερευνών που είχαν διαδοθεί προηγουμένως οδήγησαν τους

εταίρους να συμφωνήσουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια μη ομοιόμορφη διαδικασία. Σημαίνει

ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν εντάσσεται σε κανέναν εξαντλητικό ορισμό, αλλά έχει κοινούς

παράγοντες, όπως κοινωνικούς, πολιτικούς και ψυχολογικούς.

Ποια είναι η μέθοδός μας;

Χρησιμοποιώντας αυτήν την υιοθέτηση πολλαπλών πηγών, το έργο παρουσιάζει
επίσης μια ισχυρή θετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης
των νέων. Η ιδέα είναι να εστιάσουμε σε μια πιο θετική παρέμβαση που αυξάνει την
ανθεκτικότητα και ενισχύει τη διαμόρφωση θετικής ταυτότητας.

Για να δημιουργήσουμε το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα είναι το
κύριο αποτέλεσμα του έργου του RADEX, θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την προσέγγιση
μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύσαμε σε ηλεκτρονικό βιβλίο,

πλήρως προσβάσιμο εδώ.

Αλλά τι ακριβώς αφορά το έργο μας; Δείτε το με αυτό το επεξηγηματικό βίντεο
διάρκειας 4 λεπτών εδώ

Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα για να δείτε το βίντεο που εξηγεί το έργο

Ποιο θα είναι το περιεχόμενο του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος;

Οι ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων έχει επίσης συζητηθεί, βρίσκονται υπό προετοιμασία από τους εταίρους

του έργου. Τα θέματα τους είναι τα εξής:



Ενότητα 1: με τίτλο “Ανθεκτικότητα μέσω της διαμόρφωσης θετικής ταυτότητας” H ενότητα επικεντρώνεται στην

ενίσχυση των προστατευτικών αξιών κατά των εξτρεμιστικών ιδεολογιών και στην ενδυνάμωση της

ανθεκτικότητας των νέων και στον περαιτέρω εμπλουτισμό των ταλέντων και των δεξιοτήτων των νέων. Οι αξίες

αυτές προωθούνται γενικά μέσω της ομαδικής συμμετοχής, όπως η συμμετοχή της κοινότητας, η εκπαίδευση, ο

διάλογος κ.λπ.

Ενότητα 2: με τίτλο «Θετική Πολιτική Συμμετοχή», θα επικεντρωθεί στον τρόπο διδασκαλίας των νέων ώστε να

διαμορφώσουν τις δικές τους πολιτικές απόψεις, στον τρόπο διεξαγωγής μιας συζήτησης, διαλόγου ή

διαπραγμάτευσης ιδεών με εποικοδομητικό τρόπο, και τέλος στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιήσουν

το πολιτικό τους όραμα και τη θέλησή τους για αλλαγή μέσω της κυριαρχίας των αντιπροσωπευτικών φορέων

στους οποίους έχουν πρόσβαση, ή στην εκμάθηση του τρόπου διεξαγωγής μιας εκστρατείας.

Ενότητα 3: με τίτλο «Ψηφιακός Γραμματισμός, Κριτική Σκέψη και Φιλτράρισμα πληροφοριών», η οποία θα

επικεντρωθεί στη θεωρητική προσέγγιση του DigComp2.0 για την κριτική αξιολόγηση περιεχομένου σε διάφορα

μέσα ενημέρωσης. Θα στηρίξει και θα ενισχύσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και φιλτραρίσματος πληροφοριών

των νέων όταν είναι στο διαδίκτυο και μέσω διαφόρων παραδειγμάτων, θα προωθήσει την ανθεκτικότητά

τους στον εντοπισμό και την αξιολόγηση των λαμβανόμενων πληροφοριών.

Ενότητα 4: Η ενότητα «Δημιουργική Σκέψη» θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων

σκέψης του πληθυσμού των νέων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων εντοπισμού και επίλυσης

προβλημάτων, της ανοικτής σκέψης, της αυτοβελτίωσης, της αναλυτικής σκέψης και της διευκόλυνσης της

συνειδητοποίησής τους σχετικά με τα στερεότυπα και της προβολής των παραδοχών τους. Μεταξύ των

προσεγγίσεων που θα χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες για την τόνωση της δημιουργικής σκέψης είναι η

πλευρική σκέψη, η χαρτογράφηση του νου, η οπτική ανάγνωση, η αναλυτική σκέψη, η αντιστερεοτυπία και η

αποκλίνουσα σκέψη.

Ενότητα 5: Η ενότητα «Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην

πράξη» θα επικεντρωθεί στην προώθηση των δεξιοτήτων γραμματισμού των νέων στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης με πρακτικό τρόπο. Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή πληροφοριών, πρακτικών παραδειγμάτων και

αξιόπιστων συμβουλών στους νέους που διατρέχουν κίνδυνο, ως μέσο πρώτης αντίδρασης· και με τη δημιουργία

διαύλων επικοινωνίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω υφιστάμενων πρωτοβουλιών σχετικά με την

ασφάλεια του διαδίκτυου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Θεωρείτε ελκυστικό αυτό το σχέδιο; Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε ή να
σχολιάσετε; Μη διστάσετε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας στο radex@rj4all.org

Μην χάσετε καμία ενημέρωση ακολουθώντας τη σελίδα μας στο facebook!


