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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 εργαλεία που απαιτούνται για τον εντοπισμό προτύπων, μεθόδων και
διαφορετικών διαδικασιών βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

ΝΕΑ ΑΠO ΤΟ ΕΡΓΟ RADEX

Περί τίνος πρόκειται

Το έργο RADEX στοχεύει στην πρόληψη και την εκτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του
εξτρεμισμού των νέων, παρέχοντας στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας εργαλεία, γνώσεις για
τον εντοπισμό της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης και εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την προδραστηκότητα στη
διαδικτυακή κοινωνική επικοινωνία και συμπεριφορά των νέων, σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην
πρόληψη των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Το έργο μας επικεντρώνεται επίσης στην
ευαισθητοποίηση των τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων σχετικά με τις διαδικασίες
ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Συνολικά, υιοθετήσαμε μια θετική προσέγγιση για την πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε κυρίως στην παροχή στήριξης σε
ευάλωτους νέους μέσω της ενίσχυσης των θετικών δεξιοτήτων και στάσεων τους.

Συγκεκριμένα:

● συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων
● δημιουργούμε εκπαιδευτικές ενότητες και υλικό για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
● αναπτύσσουμε ένα διαδικτυακό μάθημα για τη δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων με τη
μορφή MOOC (Μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Αναλυτικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ενότητας που αναπτύσσεται:

Στην πρώτη ενότητα, με τίτλο Θετική Πολιτική Συμμετοχή, οι μελλοντικοί χρήστες του μαθήματος θα
επωφεληθούν από την κατάρτιση ως προς τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων σε τοπικό επίπεδο.

Με σχετικό λεξιλόγιο, τεχνικές για την αύξηση της αυτοπεποίθησης και στρατηγικές για το πώς να
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διεξάγουν και να κερδίσουν μια δημόσια συζήτηση, οι συμμετέχοντες αυτού του μαθήματος θα είναι σε θέση
να βοηθήσουν τους νέους να συνειδητοποιήσουν την επιρροή που μπορούν να έχουν ως πολίτες.

Ιδιαίτερα χρήσιμη στους νέους που αντιπροσωπεύουν τον τελικό στόχο του έργου μας, αυτή η ενότητα θα
τους βοηθήσει να εκφράσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις ιδέες τους δημόσια. Η δεύτερη ενότητα που
ονομάζεται Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα θα βοηθήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας
να παρέχουν στους νέους διάφορες δεξιότητες ιδιαίτερα χρήσιμες για την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους
στον εξτρεμισμό, όπως το ανοιχτό μυαλό, η αξία της επιτυχίας και οι σταθερές ηθικές αξίες. Η κριτική
σκέψη και το φιλτράρισμα περιεχομένου είναι η τρίτη ενότητα, η οποία επικεντρώνεται σε εργαλεία που
διδάσκουν πώς να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίζοντας ψευδείς ειδήσεις και
ριζοσπαστικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική επιτροπή, είναι η πλέον κατάλληλη για την
αντιμετώπιση της κανονικοποίησης αυτού του περιεχομένου και της ρητορικής μίσους που συναντώνται
παντού στο διαδίκτυο. Όσον αφορά την τέταρτη ενότητα, την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των νέων
και τη θετική διαμόρφωση ταυτότητας, θα βοηθήσει τους στοχευμένους νέους να αντισταθούν σε
απειλητικές συνθήκες και στοιχεία, με ένα σύνολο εργαλείων για την οικοδόμηση και την ενδυνάμωση της
ανθεκτικότητας των νέων, όπως η θετική διαμόρφωση ταυτότητας και άλλες θετικές προσεγγίσεις σε
παρόμοια έργα. Η πέμπτη και τελευταία ενότητα είναι μια πρακτική επισκόπηση των διαδικασιών
ριζοσπαστικοποίησης που στοχεύει το έργο μας.

Θέλετε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα θέματα των ενοτήτων; Δοκιμάστε τα
σύντομα κουίζ σε αυτούς τους συνδέσμους:

● The ability and importance of empathy (Η ικανότητα και η ευαισθησία της ενσυναίσθησης)

● Critical thinking and content filtering (Κριτική σκέψη και φιλτράρισμα περιεχομένου)

● Fact and opinion (Γεγονός και γνώμη)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η συμβουλευτική επιτροπή RADEX, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών
επιφορτισμένη με την επανεξέταση της ποιότητας και της δυναμικής επίδρασης του έργου
μας, συνεδρίασε διαδικτυακά για δεύτερη φορά στις 16 Ιουνίου. Αφού μελέτησαν την
τρέχουσα μορφή των προσχέδιων των 5 ενοτήτων, κατέληξαν και μοιράστηκαν τα
συμπεράσματα και τις συστάσεις τους στην κοινοπραξία των εταίρων. Η επιλεγείσα θετική
προσέγγιση και όλο το υποστηρικτικό υλικό που αναπτύχθηκε θεωρήθηκαν από τους
εμπειρογνώμονες ως ιδιαίτερα σημαντικά για τους χρήστες του μαθήματος που πρόκειται να
παρέχουν στους νέους εργαζόμενους ακριβείς δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με ένα
ευαίσθητο θέμα. Ειδικότερα, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες επαίνεσαν το περιεχόμενο
και την οργάνωση όλων των ενοτήτων που δίνουν μια πλήρη εικόνα του θέματος της
ριζοσπαστικοποίησης χωρίς να παραλείπουν την πολυπλοκότητα του θέματος. Με αυτή τη
διάταξη καταμερισμού σε ενότητες, το μελλοντικό διαδικτυακό μάθημα του έργου RADEX θα
είναι ανοιχτό για χρήση ανεξάρτητα και εν μέρει, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη
διαθεσιμότητα των χρηστών.

Την ίδια ημέρα, οι εταίροι συζήτησαν τις ενότητες που αναπτύχθηκαν για το μελλοντικό
διαδικτυακό μάθημα και έδωσαν ανατροφοδότηση και σχόλια. Κατά τη διάρκεια της επόμενης
φάσης του έργου, οι ενότητες θα οριστικοποιηθούν, θα μεταφραστούν και θα
επεξεργαστούν για να προετοιμαστεί η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο; 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!
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Συνεργάτες του RADEX κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνάντησης τον Ιούνιο του 2022
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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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