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Οι εταίροι του RADEX οργάνωσαν τα τελικά τους συνέδρια:
Κλείσιμο του έργου

Το έργο RADEX πλησιάζει στο τέλος του, αλλά τα αποτελέσματα του έργου θα
συνεχίσουν

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 και
γνώσεις για τον εντοπισμό της ριζοσπαστικοποίησης, και εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την προορατικότητα
στη διαδικτυακή κοινωνική επικοινωνία και συμπεριφορά των νέων, θα συμβάλουμε στην πρόληψη
των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Το έργο μας επικεντρώνεται επίσης στην ευαισθητοποίηση
των τοπικών, εθνικών και ενωσιακών φορέων σχετικά με τις διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης των
νέων.

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά και δωρεάν το ηλεκτρονικό μας μάθημα που στοχεύει στην
κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται με νέους που διατρέχουν κίνδυνο βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης με έμφαση στη διαδικτυακή αποπλάνηση. Το μάθημα εισάγει την έννοια της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και διδάσκει πώς να προλαμβάνεται αποτελεσματικά η βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση υιοθετώντας θετικές προσεγγίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το
μάθημα και την πιστοποίησή του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Η περιεκτική μας
έκθεση για τη φάση της έρευνας είναι επίσης διαθέσιμη στον ίδιο ιστότοπο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διοργανώσαμε πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις στις αντίστοιχες χώρες μας
για να συναντηθούμε και να αλληλοεπιδράσουμε με το κοινό μας. Κατά τη διάρκεια αυτών των
συνεδρίων, παρουσιάσαμε το έργο, την πλατφόρμα, τους στόχους του και τις δυσκολίες της
διαδικασίας. Ήταν επίσης η ευκαιρία να προσκληθούν τοπικοί και εθνικοί φορείς που ασχολούνται
με το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης. Για παράδειγμα, ο Δήμος του Στρασβούργου εκπροσωπήθηκε
από έναν από τους ομιλητές (ο οποίος ήταν ο μόνος επικεφαλής αποστολής για τη
ριζοσπαστικοποίηση ενός δήμου στη Γαλλία). Το κοινό ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για το θέμα, και
πραγματοποιήθηκαν ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων. Οι αξιολογήσεις των εκδηλώσεων έδειξαν
ότι το κοινό ήταν πολύ ικανοποιημένο από τις παρουσιάσεις και την προσέγγιση και επιβεβαίωσαν τη
χρησιμότητα τέτοιων έργων και αποτελεσμάτων στην επαγγελματική του ζωή.

Ως κοινοπραξία του έργου, ελπίζουμε να συνεισφέρουμε στον τομέα της πρόληψης της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων και ανυπομονούμε για ακόμη περισσότερα σχόλια επαγγελματιών
σχετικά με το έργο μας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στο radex@rj4all.org

Για τακτικές ενημερώσεις, εξετάστε το ενδεχόμενο να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο Facebook

https://us1.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fradexproject.org%2Findex.php%2F2022%2F10%2F06%2Fradex-ecourse-is-online%2F&xid=3f9ba5cd4f&uid=155786054&iid=8f73e21028&pool=cts&v=2&c=1671723415&h=07578c6676c6a1f0139afd0bbd1b65501e910a5d44f8e94ad19dd517a9517c61
http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-Executive-summary.pdf
http://radexproject.org/wp-content/uploads/2022/01/RADEX-Executive-summary.pdf
mailto:radex@rj4all.org
https://www.facebook.com/radexproject
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Έργο RADEX
Προς την κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού, μέσω της αντιμετώπισης και της εκτροπής της
ριζοσπαστικοποίησης των νέων.
Από τον Δεκέμβριο του 2020, το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, με στόχο την στήριξη νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο,
παρέχοντας τους μια διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει μαθηματα σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, ένα βίντεο
προσομοίωσης για να παρουσιάσει πώς, πότε και πού μπορούν να λάβουν χώρα διάφορα είδη διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης και σε ποιον
απευθύνονται. Το RADEX συγκεντρώνει μια στρατηγική σύμπραξη διατομεακών οργανισμών από χώρες Erasmus+ για την αντιμετώπιση
πολλαπλών οριζόντιων και τομεακών προτεραιοτήτων:: RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο), Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS (Κύπρος), ALDA (Γαλλία),
Inclusive Europe (Βέλγιο).


