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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
HYPER!

Το HYPER είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από
το Erasmus+ και έχει ως στόχο την ενημέρωση και
ενδυνάμωση των νέων ώστε να αναπτύξουν αντιστάσεις
απέναντι στον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης μέσω
διαδικτύου. Το έργο έχει φτάσει αισίως στο 12ο μήνα και η
δημιουργία των εργαλείων του έχει ήδη δρομολογηθεί. Τη
κοινοπραξία του έργου αποτελούν έμπειροι οργανισμοί
από όλη την Ευρώπη οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν στη Λευκωσία στις 10 Οκτωβρίου για τη
δεύτερη συνάντηση  του έργου

Εργαλεία Προσομοίωσης

Οι εταίροι είναι στη διαδικασία δημιουργίας 12 εργαλείων
προσομοίωσης που παρουσιάζουν τη διαδικασία
ριζοσπαστικοποίησης. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν
οπτιακουστικό υλικό για να καταδείξουν τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούνται οι πιο δημοφιλείς διαδικτυακές
πλατφόρμες για να προσέλκυση και να προώθηση
εξτρεμιστικών τάσεων σε ευάλωτους νέους. Συγκεκριμένα, τα
βίντεο δείχνουν πως χρησιμοποιούνται το Twitter, το
Facebook, το YouTube, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα internet
chat rooms, email campaigns κλπ για τη στρατολόγηση νέων

Meeting in Nicosia

Τι ακολουθεί
•
Το HYPER προγραμματίζει τη διαμόφωση
ενός προγράμματος εκπαίδευσης από ομότιμους για
να ενισχύσει νέους ηγέτες ώστε να αποκτήσουν ενεργό
ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της διαδικασίας
ριζοσπαστικοποίησης.
•
Θα αναπτυχθούν προγράμματα
ενδοϋπηρεσιακής και επαγωγικής κατάρτισης για να
διασφαλιστεί ότι οι λειτουργοί νεολαίας είναι σε θέση να
αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα νέα εργαλεία που
θα αναπτυχθούν καθώς και ότι οι εθελοντές, οι γονείς και
οι κηδεμόνες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να τους
υποστηρίξουν.  
•
Θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο
ένα διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με εκπροσώπους
από κάθε χώρα-εταίρο

HYPER

Τα πρωτότυπα αυτά εργαλεία παρουσιάστηκαν και
συζητήθηκαν κατά τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων και
περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό βίντεο και κινούμενων
σχεδίων. Καλύπτουν θέματα όπως τις ψευδής ειδήσεις,
ηλεκτρονικά παιχνίδια και στρατολόγηση και οι εκπρόσωποι
της κοινοπραξίας συμφώνησαν ότι τα πρώτα δείγματα που
παρουσιάστηκαν καλύπτουν τις απαιτήσεις και ανάγκες
του έργου. Επιπρόσθετα, οι εταίροι δεσμεύτηκαν να
δημιουργήσουν ακόμη έξι βίντεο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή των βίντεο, θα αναρτηθούν
στη πλατφόρμα https://hyper-project.eu/hyper-vidz/.  
Επισκεφθείτε τη σελίδα για να δείτε τα βίντεο που έχουν ήδη
αναπτυχθεί.

Πέραν των βίντεο, οι εταίροι θα δημιουργήσουν επίσης 12
εργαλεία αυτοβοήθειας. Αυτά τα εργαλεία θα καλύψουν
συγκεκριμένες συνθήκες και προσωπικές καταστάσεις όπως
αναδείχθηκαν μέσα από έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο
Βασίλειο ως παράμετροι που κάνουν ένα άτομο πιο ευάλωτο
στη ριζοσπαστικοποίηση. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται
το ‘αίσθημα αδικίας’ και η ‘αίσθηση απειλής’

Ποιοι είναι πίσω από το HYPER

Η κοινοπραξία του HYPER αποτελείται από έχει
εταίρους-οργανισμούς από τη Τσεχία, την Κύπρο, την
Γερμανία, την Γαλλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
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CARDET (Cyprus)
REINTEGRA (Czech Republic)
E JUNIORS (France)
JUGENDFORDERVEREIN (Germany)
The Rural Hub (Ireland)
LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

Αν θέλετε να λάβετε μέρος στις τοπικές ομάδες φορέων
και συνεργατών ή αν είστε λειτουργός νεολαίας ή
εθελοντής που δουλεύετε στη πρώτη γραμμή και
επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το
έργο παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα:

https://hyper-project.eu/
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ή κάνετε like στη σελίδα του έργου στο Facebook:

https://www.facebook.com/HYPERProject19/

