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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 διαφορετικών
διαδικασιών βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

ΝΕΑ ΑΠO ΤΟ ΕΡΓΟ RADEX

Δημοσίευση της ολοκληρωμένης έκθεσης RADEX: Ερευνητικά
πορίσματα σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων στο Ηνωμένο

Βασίλειο, την Κύπρο, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα

Radex ολοκληρωμένη έκθεση — λήψη

Η κοινοπραξία RADEX δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη έκθεση της ερευνητικής φάσης του έργου. Στην
έκθεση περιλαμβάνονταν πορίσματα σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων από 5 χώρες του
Ηνωμένου Βασιλείου, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περί τίνος πρόκειται; Η έρευνά μας εξέτασε τα πρότυπα ριζοσπαστικοποίησης των νέων τόσο εντός όσο
και εκτός διαδικτύου, συμπεριλαμβάνοντας ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης,

ανάλυση λόγου και διαδικτυακή έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εφαρμογές και τα εικονικά δωμάτια
συνομιλίας. Ως εκ τούτου, η έκθεση συμβάλλει ως σύνοψη των γενικών τάσεων των ερευνητικών μελετών,

αλλά και ως μια εις βάθος ανάλυση της έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα.

Γιατί πρέπει να τη διαβάσετε; " η ολοκληρωμένη έκθεσή μας παρέχει στοιχεία σχετικά με το πώς, πότε και
πού οι νέοι γίνονται αντικείμενα ριζοσπαστικοποίησης. Ταυτόχρονα, εντοπίζει τα πλεονεκτήματα και τις
θετικές δεξιότητες που οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, για να οικοδομήσουν ένα
ισχυρότερο φράχτη κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Η έρευνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο της
πανδημίας COVID-19 στις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης.

Γιατί τη χρειαζόμαστε; Περισσότερο από μια απλή έκθεση της κατάστασης της τέχνης της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων στις 5 χώρες-στόχους, θα χρησιμεύσει ως βάση του κυρίου αποτελέσματος
του έργου: ένα ηλεκτρονικό μάθημα σχετικά με τις θετικές δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι νέοι για
την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και
εκπαιδευτικούς.

Υπάρχει μια πιο σύντομη έκδοση; Μην ψάχνετε άλλο, η κοινοπραξία RADEX συνέταξε επίσης
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μια συνοπτική έκθεση σε 5 γλώσσες, μπορείτε να τις δείτε εδώ:

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση στα Αγγλικά

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση στα Γαλλικά

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση στα Ελληνικά

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση στα Ολλανδικά

Κατεβάστε τη συνοπτική έκθεση στα Γερμανικά

Η ομάδα RADEX συνεδρίασε στις Βρυξέλλες

Στις 5 Οκτωβρίου (επιτέλους!) είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε την πρώτη μας συνάντηση
αυτοπροσώπως στις Βρυξέλλες. Μας έδωσε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πρόοδο του έργου και να
επικεντρωθούμε περαιτέρω στους στόχους του. Συμφωνήσαμε ότι όλοι θέλουμε να φέρουμε μια πιο θετική
προσέγγιση στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων και να αλλάξουμε το αφήγημα γύρω από αυτήν. Στην
πραγματικότητα, η τρέχουσα κοινή προσέγγιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων συχνά
περιστρέφεται γύρω από τον εντοπισμό προειδοποιητικών ενδείξεων και όχι τη χειραφέτηση των νέων, στην
οποία πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας,που θα περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή
υλικού, όπως ενότητες για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων και πρακτικές ασκήσεις που θα βοηθήσουν
τους εκπαιδευτές νέων να εργαστούν πάνω στις δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορούν να αναπτύξουν οι
νέοι, για να αποτραπούν από τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.
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Η ομάδα του έργου RADEX στις Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2021

Αποκαταστατική δικαιοσύνη για όλους (RJ4All) Διεθνές
Ινστιτούτο
Η Αποκαταστατική δικαιοσύνη για όλους (RJ4All) είναι ένα
διεθνές ινστιτούτο με αποστολή την προώθηση της κοινοτικής
συνοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο. Το RJ4AII ανακατανέμει την εξουσία με
πιο ισότιμο τρόπο παρέχοντας προγράμματα κοινωνικής
δικαιοσύνης, εκπαιδευτικά προγράμματα και υψηλής
ποιότητας ευκαιρίες εθελοντισμού στις πλέον
περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας. Αυτό
επιτυγχάνεται, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της εκπαίδευσης,

του αθλητισμού και των τεχνών, καθώς και τις πρακτικές
(διαμεσολάβηση, διασκέψεις, διάλογο, εργαστήρια) και τις
αξίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης,

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής εξουσίας, της
δικαιοσύνης, της ισότητας, της αξιοπρέπειας και του
σεβασμού. Το RJ4AII είναι το κορυφαίο πανευρωπαϊκό δίκτυο
αποκαταστατικής δικαιοσύνης με μέλη από περισσότερες από
40 χώρες. Το RJ4AII έχει υλοποιήσει μια σειρά έργων για την
ΕΕ, τους ιδρυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνείς
οργανισμούς. Αυτό περιλαμβάνει την ανεξάρτητη αξιολόγηση
των προγραμμάτων αποκατάστασης και αποκαταστατικής
δικαιοσύνης, σχέδια ευαισθητοποίησης και κατάρτισης,

εργασίες για τη ριζοσπαστικοποίηση, καθώς και
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα έρευνας και συμβουλές
εμπειρογνωμόνων σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Το RJ4AII διαχειρίζεται επίσης ένα ανεξάρτητο, εκδοτικό
τμήμα. Οι εκδόσεις RJ4AII είναι ένας εκδότης με επιρροή που
ειδικεύεται στις κοινωνικές επιστήμες και στη δημοσίευση
έρευνας αιχμής.

Alda – Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία

Η Alda είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση αφιερωμένη στην προώθηση
της χρηστής τοπικής διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της ενδυνάμωσης της
κοινωνίας των πολιτών και της προώθησης της ενεργού συμμετοχής του
πολίτη στα κοινά. Λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη (28 κράτη μέλη της ΕΕ),

στα Βαλκάνια και τα τελευταία χρόνια, στον Νότιο Καύκασο και τη Βόρεια
Αφρική. Στο πλαίσιο της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και της
συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, η ALDA επικεντρώνεται σε
διάφορα θέματα, όπως η ευρωπαϊκή ένταξη, οι πρωτοβουλίες πολιτών, η
συμμετοχή των νέων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανάστευση, οι ίσες

ευκαιρίες, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός. Η Alda είναι
μια οργάνωση που βασίζεται στα μέλη και συγκεντρώνει περισσότερα από
300 μέλη (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, των ενώσεων νεολαίας, των πανεπιστημίων)

από περισσότερες από 30 χώρες. Η Alda χρηματοδοτείται μέσω
συνδρομών μελών και χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (η Ευρώπη για τους πολίτες και το Erasmus+ μεταξύ άλλων),

το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς.
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SYNTHESIS Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS είναι
ένας πρωτοποριακός οργανισμός, που ξεκινά και
υλοποιεί έργα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, με
έμφαση στην κοινωνική ένταξη στους τομείς της
ενδυνάμωσης των νέων, της επιχειρηματικότητας, της
ένταξης των μεταναστών, της ριζοσπαστικοποίησης
και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η SYNTHESIS είναι ένα
από τα κορυφαία ιδρύματα της χώρας στους τομείς της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
καινοτομίας. Ίδρυσε και διαχειρίζεται το HUB

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ένα εκπαιδευτικό κέντρο με επίκεντρο τη
νεολαία και τον πολιτισμό. Οι κύριοι δικαιούχοι του
είναι οι νέοι (συμπεριλαμβανομένων των Νέων εκτός
εκπαίδευσης εργασίας και κατάρτισης- NEETs), οι νέοι
εργαζόμενοι, οι ενήλικες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες,

οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, οι γυναίκες και
τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Η SYNTHESIS

διαχειρίζεται αποκλειστικές μονάδες για τη νεολαία και
την εκπαίδευση ενηλίκων, την ένταξη των μεταναστών,

τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη
σχολική εκπαίδευση, την έρευνα και την πολιτική, τη
ριζοσπαστικοποίηση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση και τις επιχειρήσεις. Σε στενή
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη τη χώρα
και την Ευρώπη, η SYNTHESIS φέρνει καινοτομία και
δημιουργικότητα μέσω ψηφιακών, διαδικτυακών
εργαλείων και εφαρμογών για κινητά καθώς και στην
προσέγγιση πρόσωπο με πρόσωπο. Ως
διαπιστευμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ΕΕΚ και πάροχος
εκπαίδευσης ενηλίκων, η SYNTHESIS παρέχει
κατάρτιση και αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό
με την κοινωνική ένταξη, την επιχειρηματικότητα, την
παγκόσμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
δραστηριοτήτων για την επίτευξη των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (π.χ. ίσα δικαιώματα, ειρήνη και
επίλυση συγκρούσεων, υπεύθυνη κατανάλωση και
παραγωγή, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες κ.λπ.).

Ingenious Knowledge – «Ευφυής γνώση»
Η Ingenious Knowledge GmbH είναι μια ΜΜΕ, καινοτόμος
στην εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το
2010 στην Κολωνία της Γερμανίας και συνεργάζεται στενά με
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως πανεπιστήμια και σχολεία, με
σκοπό την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

Κεντρικός στόχος της είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς
εκπαιδευτικών λύσεων με έμφαση στα «σοβαρά παιχνίδια». Η
«Ευφυής Γνώση» πιστεύει ότι οι νέες γενιές μεγαλώνουν σε έναν
διαφορετικό κόσμο που απαιτεί νέες προσεγγίσεις στην
εκπαίδευση. Η εταιρεία διερευνά συνεχώς νέους τρόπους
χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος της διά βίου μάθησης και για να καταστήσει τη
μάθηση πιο προσιτή και πιο διασκεδαστική. Η «Ευφυής Γνώση»

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην εκπαίδευση
των νέων και στην εκπαίδευση των παιδιών, λειτουργώντας σε
διάφορα διεθνή και εθνικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια
έχει επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στη δημιουργία σοβαρών
παιχνιδιών στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας
αυθεντικές μαθησιακές καταστάσεις που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε σενάρια μεικτής μάθησης.

Ένα παράδειγμα παιχνιδιών που εκπαιδεύουν σε μαθηματικές
δεξιότητες είναι τα «Enchanted Crystals», «Mountains of

ATH», και «Clash of Wizardry», τα οποία είναι ελεύθερα
διαθέσιμα στο AppStore και στο GooglePlay. Τα «Enchanted

Crystals» και η «Clash of Wizardry» έχουν κερδίσει βραβεία και
το έργο στο οποίο δημιουργήθηκε το COW βραβεύτηκε με το
σήμα «Best Practice Project» από την Εθνική Μονάδα της
Πορτογαλίας.

Η «Ευφυής Γνώση» συμβάλλει ενεργά στην επιστημονική
κοινότητα δημοσιεύοντας αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης
και παρουσιάζοντας πρόσφατες εξελίξεις σε επιστημονικά
συνέδρια, όπως το E-Learn και το MobileLearn.

Όμιλος για την UNESCO για την Εκπαίδευση, την
Επιστήμη & τον  Πολιτισμό

Ο Όμιλος για την UNESCO για την Εκπαίδευση,

την Επιστήμη και τον Πολιτισμό είναι μία μη
κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004.

Είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ομάδων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO.

Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής και
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας UNESCO.

Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς
Η Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς είναι ένας ανεξάρτητος,

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις
Βρυξέλλες με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και
εργαλείων, που βοηθούν τους πολίτες και τους
μετανάστες της ΕΕ να ενταχθούν καλύτερα στις νέες
κοινότητες.
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Λειτουργεί για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για
διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, των κουλτούρων και
λαών, με βάση το σεβασμό των κοινών αξιών. Στόχος
του οργανισμού είναι η στήριξη των νέων, των
ευπαθών ομάδων, η καταπολέμηση της φτώχειας, η
στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενθάρρυνση
της ταυτοποίησης, της προστασίας και της διατήρησης
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η παροχή
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και η διεξαγωγή
δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού.

Ο Όμιλος για την UNESCO για την Εκπαίδευση, την
Επιστήμη και τον Πολιτισμό διοργανώνει σεμινάρια,

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και
υποστηρίζει ευπαθείς ομάδες.

Ο οργανισμός υλοποιεί έργα που προωθούν την
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ένταξη στις
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την παροχή
βοήθειας στις κοινότητες υποδοχής για να
αναγνωρίσουν τις θετικές συνεισφορές που
μπορούν να έχουν οι πολίτες και οι μετανάστες
της ΕΕ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν αποτελεί
έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 RADEX project, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι:
RADEX@rj4all.org
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