
Συμβουλευτική Νέων
για την Αντιμετώπιση 

της Ριζοσπαστικοποίησης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή 
του περιεχομένου και της ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή 

του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των 
δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  
ERASMUS+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταίροι
Ολλανδία

Verwey-Jonker Instituut 
http://www.verwey-jonker.nl 

  
Αυστρία

E-C-C Vereinfürinterdisziplinäre  
Bildungund Beratung 

http://www.e-c-c.at/cms   
 

Γερμανία
Kultur und Arbeit e.V. 

http://www.kultur-und-arbeit.de   

Ελλάδα
GUnet Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 

http://www.gunet.gr   

Σλοβακία
QUALED -občianskezdruženiepre  

kvalifikáciua vzdelávanie 
http://www.qualed.net   

Σλοβενία
Integra inštitut. Inštitutzarazvojčloveškihvirov 

http://www.eu-integra.eu   

Ισπανία
Aldaima Asociación andaluza de apoyo  

a la infancia 
http://www.aldaima.org   

Ιρλανδία
Meath Partnership 

http://www.meathpartnership.ie   

210 7275611

www.gunet.gr 
www.ycare.eu

toolbox.ycare.eu 
www.facebook.com/ycareproject

info@gunet.gr



Τα τελευταία χρόνια η ριζοσπαστικοποίηση 
και η ροπή προς το βίαιο εξτρεμισμό και 

την τρομοκρατική στάση αποτελεί μια 
αυξανόμενη απειλή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.   Μετά τις πρόσφατες 
τρομοκρατικές επιθέσεις παρατηρείται 

μία αύξηση των νέων που συμμετέχουν 
ή επιδοκιμάζουν τις εξτρεμιστικές 

οργανώσεις καθώς επίσης και μια αύξηση 
άλλων μορφών βίας ή ανοχής της 

(π.χ. συμμορίες, ξενοφοβία, ισλαμοφοβία 
κ.λπ.). Για το λόγο αυτό η αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης έχει σήμερα υψηλή 
προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της 

Ευρώπης.

Το έργο YCARE ακολουθεί μια μοναδική 
προσέγγιση όσο αφορά στην πρόληψη 

και τη θεραπεία της ριζοσπαστικοποίησης 
της νεολαίας, στην οποία η παιδαγωγική 

διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο.

Η διαχείριση, αποθήκευση και 
διαδικτυακή παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας YCARE και 
της εφαρμογής για κινητικές συσκευές 
(Android) δημιουργεί ένα δυναμικό και 

καινοτόμο περιβάλλον εκπαίδευσης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ YCARE

Το έργο YCARE στοχεύει στη βελτίωση 
της επαγγελματικής ικανότητας των 
συμβούλων της νεολαίας και στην 

ενίσχυση της ενδυνάμωσης και της 
ενεργής συμμετοχής των νέων στα κοινά. 

Το έργο YCARE παρέχει ένα σύνολο 
εργαλείων και πόρων για άμεση και 
πρακτική χρήση ως απάντηση στις 

υποδεικνυόμενες, από τους επαγγελματίες 
πρώτης γραμμής που εργάζονται με τους 

νέους, ανάγκες.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες YCARE 
χρησιμεύουν ως ένα αναλυτικό πλαίσιο 

ενημέρωσης για το φαινόμενο της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα  
& Κινητή Εφαρμογή YCARE

Η εργαλειοθήκη YCARE προσφέρει 
ένα αρθρωτό σύνολο ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων σε μορφή 
δραστηριοτήτων, καλών πρακτικών και 

υλικού ευαισθητοποίησης.   
Οι επαγγελματίες θα βρείτε εδώ  

(toolbox.ycare.eu) υλικό και 
συγκεκριμένα εργαλεία για τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σας, την 
ενημέρωσή σας  και την ευαισθητοποίηση 

άλλων πάνω στο φαινόμενο της 
ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας.

Ιστοσελίδα έργου:

YCARE πλατφόρμα:

Οδηγίες YCARE

Εργαλειοθήκη πόρων YCARE

https://www.ycare.eu

https://toolbox.ycare.eu


