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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ
‘HYPER’

Το HYPER είναι ένα νέο καινοτόμο έργο, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Eramust+ και υλοποιείται από
μια κοινοπραξία έξι έμπειρων οργανισμών από όλη την
Ευρώπη – αποτελούμενη από ινστιτούτα εκπαίδευσης και
ΜΚΟ.
Η πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας έλαβε χώρα στην
Βιρτζίνια της Ιρλανδία στις 7 και 8 Μαρτίου. Κατά τη
συνάντηση αυτή, οι συμμετέχοντες οργανισμοί είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καθορίσουν το
σχέδιο εργασίας του έργου για το επόμενο εξάμηνο. Η
επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στην Λευκωσία. Κατά
τη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα
και παραδοτέα της πρώτης φάσης του προγράμματος.

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έξαρση στη
διάδοση εξτρεμιστικών απόψεων, ενώ υπάρχει μια
ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ
τάση ριζοσπαστικοποίησης νέων αλλά και ατόμων
Το HYPER έχει ως στόχο τη δημιουργία τριών εργαλείων,
μεγαλύτερης ηλικίας. Ειδικότερα οι νέοι θεωρούνται
τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νέους,
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε προσπάθειες ριζοσπαστικοποίησης
τους οικείους τους καθώς και λειτουργούς νεολαίας. Το
μέσω διαδικτύου καθώς κάνουν ευρεία χρήση μέσων
πρώτο εργαλείο θα περιλαμβάνει 12 βίντεο και βοηθήματα
κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως για
αυτοβοηθητικά μαθήματα τα οποία θα καταδεικνύουν
την προώθηση ριζοσπαστικών ιδεών. Εκμεταλλευόμενοι
τον τρόπο με τον οποίο διαδραματίζεται η διαδικασία
το περιορισμένο έλεγχο και την έλλειψη επίβλεψης
ριζοσπαστικοποίησης μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στις πλατφόρμες αυτές, διάφορα άτομα προσπαθούν
όπως το Facebook και το Snapchat. Τα εν λόγω βίντεο θα
να στρατολογήσουν νέους και ο καλύτερος τρόπος
ενισχύσουν την ικανότητα των νέων να αναγνωρίσουν τα
σημάδια μιας τέτοιας διαδικασίας συμβάλλοντας καθ’ αυτό τον αντιμετώπισης του φαινόμενου είναι να ενεργοποιηθούν
οι ίδιοι οι νέοι εναντίον του. Κι σε αυτό ακριβώς
τρόπο στην αποτροπή της.
αποσκοπεί το HYPER.
Το δεύτερο εργαλείο που θα δημιουργηθεί είναι ένα εγχειρίδιο
ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ HYPER
κατάρτισης το όποιο θα βοηθήσει τους λειτουργούς νεολαίας
να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τα βίντεο και τους Η κοινοπραξία του HYPER αποτελείται από 6
οδηγούς του προγράμματος για να αναδείξουν τους κινδύνους οργανισμούς από τη Τσεχία, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τους νέους
ηγέτες να κατανοήσουν καλύτερα το πώς μπορεί το διαδίκτυο
►►
CARDET (Cyprus)
να επηρεάσει τις απόψεις, στάσεις και την ασφάλεια του
►►
REINTEGRA (Czech Republic)
περίγυρου του αλλά και την ανάγκη να αναλάβουν ενεργό
►►
E JUNIORS (France)
JUGENDFORDERVEREIN (Germany)
ρόλο για την προώθηση σωστών αντιλήψεων και αποδεκτών ►►
►►
The Rural Hub (Ireland)
προσεγγίσεων στο internet.

HYPER
►►

Το τρίτο παράγωγο του έργου θα είναι ένας ειδικά δομημένος
εκπαιδευτικός οδηγός ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ως
διαδικτυακό εγχειρίδιο. Τα περιεχόμενα του οδηγού θα
αποφασισθούν από την ομάδα του έργου σε κατοπινό στάδιο
και μετά από ενδελεχή μελέτη στο πεδίο.
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