Δελτίο Τύπου
10

Μαρτίου

# ΈργοRADEX
2020-2-UK01-KA205-079508

Επικαιροποίηση του σχεδίου RADEX:
Συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής
και παρουσίαση των ενοτήτων του μελλοντικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος
Η συμβουλευτική επιτροπή του έργου RADEX συνεδρίασε διαδικτυακά στις 16 Φεβρουαρίου 2022. Καθώς ήταν η πρώτη
συνεδρίαση της επιτροπής ελέγχου του σχεδίου, συζητήθηκαν διάφορα σημεία, τα οποία κατέληξαν στα ακόλουθα
συμπεράσματα. Τα πορίσματα των ερευνών οδήγησαν τους εταίρους να συμφωνήσουν ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι
μια ανομοιόμορφη διαδικασία που δεν εντάσσεται σε κανέναν εξαντλητικό ορισμό, αλλά έχει κοινούς παράγοντες, όπως
κοινωνικούς, πολιτικούς και ψυχολογικούς.
Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτού του πεδίου δημοσιεύθηκε ως ηλεκτρονικό βιβλίο και είναι πλήρως
προσβάσιμη εδώ http://radexproject.org/index.php/deliverables/. Έχουν δοθεί λεπτομέρειες και μέσα για τη θετική
προσέγγιση του RADEX, όσον αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Η μεθοδολογία αυτή θα
πρωτοστατήσει σε όλη την έρευνα και στο περιεχόμενο των ενοτήτων του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος του
έργου.
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: Εστιάζουμε σε μια θετική παρέμβαση που αυξάνει την ανθεκτικότητα και ενισχύει τη διαμόρφωση θετικής
ταυτότητας. Ειδικότερα, η 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. Η πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων συνεπάγεται δραστηριότητες που αυξάνουν
τους προστατευτικούς παράγοντες και εκφράζουν τις αξίες και τις πρακτικές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. 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
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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.
Όλες οι ενότητες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Απριλίου 2022. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα, επικοινωνήστε
με την ομάδα του έργου RADEX στη διεύθυνση RADEX@rj4all.org.
Η επόμενη συνάντηση των εταίρων του έργου RADEX θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4 Απριλίου 2022.

Σχέδιο Radex
Προς την κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού, μέσω της καταπολέμησης και της εκτροπής της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων.
Ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2020, το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, με στόχο τη στήριξη των νέων που
διατρέχουν κίνδυνο, παρέχοντάς τους μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει ενότητες για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων, ένα βίντεο προσομοίωσης για να αναδείξει πώς, πότε και πού μπορούν να λάβουν χώρα διάφορες διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης και σε ποιον απευθύνονται.
Το Radex συσπειρώνει μια στρατηγική εταιρική σχέση 6 διατομεακών οργανισμών από 6 χώρες του Erasmus+ για την αντιμετώπιση
πολλαπλών οριζόντιων και τομεακών προτεραιοτήτων: RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο), Synthesis Center (Κύπρος), ALDA (Γαλλία), Ingenious
Knowledge (Γερμανία), Inclusive Europe (Βέλγιο).
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