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Ηλεκτρονικό μάθημα Radex τώρα στο διαδίκτυο
Το ηλεκτρονικό μάθημα RADEX για την πρόληψη της βίαιης

ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των νέων μέσω μιας θετικής προσέγγισης είναι
πλέον διαδικτυακό και ανοιχτό

Το έργο RADEX στοχεύει στην πρόληψη και την εκτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του
εξτρεμισμού των νέων, παρέχει στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας εργαλεία και γνώση για
την ανίχνευση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης και εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με τη βίαιη
ριζοσπαστικοποίηση και τον εξτρεμισμό. Για την επίτευξη αυτού, εμείς ως συνεργάτες έχουμε
αναπτύξει ένα μάθημα με τη μορφή MOOC (Massive Open Online Course - Μαζικό ανοικτό
διαδικτυακό μάθημα) που είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του RJ4All:
https://rj4all.uk/online/courses/radex/.

Αυτό το προηγμένο ηλεκτρονικό μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται με
νέους που διατρέχουν κίνδυνο βίαιης ριζοσπαστικοποίησης με έμφαση στη διαδικτυακή
στρατολόγηση νέων. Εισάγει την έννοια της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και διδάσκει πώς να
προλαμβάνεται αποτελεσματικά η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση υιοθετώντας θετικές προσεγγίσεις. Το
ηλεκτρονικό μάθημα διαρθρώνεται από 5 ενότητες. Κάθε Ενότητα αποτελείται από 4-5 κεφάλαια. Μια
ενότητα περιλαμβάνει 2-3 ώρες μάθησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση θα οδηγήσει σε πιστοποίηση CPD (Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη) (15
βαθμοί). Χρειάζονται περίπου 15 ώρες χωρίς διακοπή για να ολοκληρώσετε πλήρως όλες τις ενότητες
και να κάνετε το τεστ. Το ηλεκτρονικό μάθημα περιλαμβάνει λογισμικό που το καθιστά προσβάσιμο σε
διάφορες γλώσσες καθώς σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής, με διαδραστικά εργαλεία που
βασίζονται στο H5P.

Το ηλεκτρονικό μάθημα υποστηρίζεται από ένα δωρεάν, τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο καθώς
και από το e-book RADEX (2022) Ερευνητικά πορίσματα σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και το Βέλγιο, Λονδίνο: RJ4All
Publications, ISBN: 978-1-911634-54-6.

Ως κοινοπραξία του έργου, ελπίζουμε να συμβάλλουμε στον τομέα της πρόληψης της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης των νέων και ανυπομονούμε για την ανατροφοδότηση των επαγγελματιών
σχετικά με το έργο μας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στο radex@rj4all.org
Για τακτικές ενημερώσεις, ακολουθήσετε τη σελίδα μας στο Facebook

Έργο RADEX
Κινητοποίηση κατά του εξτρεμισμού, μέσω της αντιμετώπισης και της εκτροπής της ριζοσπαστικοποίησης των
νέων.

https://rj4all.uk/online/courses/radex/
https://cpduk.co.uk/explained
https://cpduk.co.uk/explained
https://www.rj4allpublications.com/product/a-positive-prevention-approach-to-violent-youth-radicalisation-advanced-level-2-training-handbook/
https://www.rj4allpublications.com/product/radex/
https://www.rj4allpublications.com/product/radex/
https://www.rj4allpublications.com/product/radex/
https://www.facebook.com/radexproject
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Ξεκινώντας τον Δεκέμβριοτου2020, το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, με στόχο την υποστήριξη των νέων που

βρίσκονται σε κίνδυνο, παρέχοντάς τους μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση

των νέων, ένα βίντεο προσομοίωσης για να δείξει πώς και πότε μπορεί να λαμβάνουν χώρα διαφορετικοί τύποι διαδικασιών
ριζοσπαστικοποίησης και σε ποιον απευθύνονται.
Το RADEX συγκεντρώνει μια στρατηγική συνεργασία 6 διατομεακών οργανισμών από 6 χώρες Erasmus + για την αντιμετώπιση πολλαπλών
οριζόντιων και τομεακών προτεραιοτήτων: RJ4All (Ηνωμένο Βασίλειο), Κέντρο Σύνθεσης (Κύπρος), ALDA (Γαλλία), Ευφυής Γνώση (Γερμανία),
Inclusive Europe (Βέλγιο).


