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Επικαιροποίηση του έργου RADEX:

Επικαιροποίηση σχετικά με τις ενότητες του διαδικτυακού μαθήματος και τη
συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής

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 θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο Θετική Πολιτική Συμμετοχή, προσφέρει σαφείς δραστηριότητες για την
εκμάθηση τρόπων συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου κάποιος να εμπλακεί για έναν σκοπό,
χρησιμοποιώντας διαπραγματευτικές δεξιότητες, σχετικό λεξιλόγιο, και στρατηγικές οικοδόμησης
αυτοπεποίθησης και διαλόγου σε δημόσια συζήτηση. Η δεύτερη ενότητα που ονομάζεται Κριτική
σκέψη και δημιουργικότητα έχει ως στόχο να παρέχει στους νέους τρόπους να εξερευνήσουν τις
υποθέσεις τους και τα εδραιωμένα στερεότυπα. Όσον αφορά την τρίτη ενότητα, με το όνομα Κριτική
σκέψη και φιλτράρισμα περιεχομένου, παρέχει στους χρήστες εργαλεία για να διδάξουν πώς να
χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντοπίζοντας ψευδείς ειδήσεις και ριζοσπαστικό
περιεχόμενο. Η γενική ιδέα είναι να αντιμετωπιστεί η κανονικοποίηση αυτού του περιεχομένου και των
ομιλιών. Τέλος, σχετικά με την τέταρτη ενότητα, με τίτλο Η ενίσχυση της ελαστικότητας των νέων
και η θετική διαμόρφωση ταυτότητας, οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι παρουσιάζει ένα θέμα που
συνάδει με την εργασία στον τομέα της νεολαίας. Βασίζεται σε πρακτικές πληροφορίες που είναι τόσο
χρήσιμες όσο και σημαντικές, δεδομένου ότι εμπνέει στους ανθρώπους εμπιστοσύνη όταν εξετάζουν
παρόμοιες ενότητες ή θέματα. Η ενότητα αναπτύσσει δεξιότητες και δραστηριότητες που παρέχουν
την απαραίτητη ικανότητα στους νέους να συμμετέχουν στην κοινωνία. Η πέμπτη και τελευταία
ενότητα είναι μια πρακτική επισκόπηση των διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης στις οποίες στοχεύει το
έργο μας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή RADEX, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών επιφορτισμένη
με την ανασκόπηση της ποιότητας και του πιθανού αντίκτυπου του έργου μας, συνεδρίασε
διαδικτυακά για δεύτερη φορά στις 16 Ιουνίου.

Τα προσχέδια των 5 ενοτήτων εξετάστηκαν από δύο από τους εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια
αυτής της συνεδρίασης της επιτροπής ελέγχου. Υπό την ιδιότητα του ανώτερου λέκτορα και
κοινωνιολόγου / εγκληματολόγου, μετέδωσαν στους συνεργάτες τις παρατηρήσεις τους για το έργο
τους. Η επιλεγείσα θετική προσέγγιση και όλο το υποστηρικτικό υλικό που αναπτύχθηκε θεωρούνται
από τους ειδικούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για τους χρήστες του μαθήματος που πρόκειται να
παρέχουν στους νέους εργαζόμενους ακριβείς δεξιότητες και γνώσεις σε ένα ευαίσθητο θέμα. Οι
προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες επαίνεσαν το περιεχόμενο και την οργάνωση όλων των ενοτήτων
που δίνουν μια πλήρη εικόνα της ριζοσπαστικοποίησης χωρίς να παραβλέπουν την πολυπλοκότητα
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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 την επόμενη φάση του έργου, οι ενότητες
θα οριστικοποιηθούν, θα μεταφραστούν και θα επεξεργαστούν για να προετοιμαστεί η
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

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.
Ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2020, 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).
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