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ΕΡΓΟΥ HYPER!
Το HYPER είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το
ERASMUS +, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση των
νέων ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους
από πιθανές διαδικτυακές απειλές παρέχοντας παράλληλα
υποστήριξη και ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή της
διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης. Βρισκόμαστε αισίως στο
18ο μήνα του έργου και τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ
καλά, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι ο COVID-19 έχει επηρεάσει
τόσο πολύ τη ζωή όλων μας τους τελευταίους μήνες.

Ενημέρωση σχετικά με τα τελικά
παραδοτέα

Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρωνt

Τί άλλο θα ακολουθήσει;

Οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη και παραγωγή του
IO1, το οποίο περιελάβανε 12 πηγές αποτελούμενες από βίντεο
προσομοίωσης που δείχνουν τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης,
και παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα πιο
δημοφιλή κανάλια και προγράμματα ψηφιακών μέσων από όσους
επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τους νέους. Μαζί με τα 12 βίντεο, οι
εταίροι δημιούργησαν πηγές αυτοβοήθειας που αναφέρονται στις
διαφορετικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας,
έτσι όπως επισημαίνονται από την έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο
Βασίλειο, ως εκείνα που κάνουν τους νέους πιο επιρρεπείς στην
απειλή της ριζοσπαστικοποίησης. Το τελικό υλικό καλύπτει διάφορες
θεματικές όπως τυχερά παιχνίδια, ψευδής ειδήσεις και μεθόδους
προσέλκυσης και χρησιμοποιεί διαφορετικές προσεγγίσεις, από
κινούμενα σχέδια έως μουσικά βίντεο. Οι εταίροι είναι ικανοποιημένοι
με την τελική έκδοση αυτών των πηγών και περιμένουν την
αντίδραση των ενδιαφερομένων μερών.

Δυστυχώς, λόγω του COVID19, η ομάδα του έργου
αναγκάστηκε να ακυρώσει τις διαπροσωπικές συναντήσεις.
Το ίδιο ισχύει και για το Διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης,
που θα πραγματοποιούταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντ’ αυτού,
η εκπαίδευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Αυτό θα διασφαλίσει
τη διοργάνωση της εκδήλωσης, το πιο πιθανόν μέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου. Όπως και ο υπόλοιπος κόσμος έτσι και η ομάδα
του έργου αναγκάστηκε τους τελευταίους μήνες να μεταφέρει
όλες τις δραστηριότητες του σε Διαδικτυακό περιβάλλον. Μια
μετάβαση που έγινε χωρίς προβλήματα και στέφθηκε με
επιτυχία. Ως εκ τούτου, οι συνεργάτες είναι πεπεισμένοι ότι η
Διαδικτυακή Κατάρτιση θα διεξαχθεί με παρόμοια επιτυχία.
Εκτός από τη Διαδικτυακή Κατάρτιση, το μόνο που απομένει
είναι να κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα
και οι εταίροι είναι αισιόδοξοι ότι, ,συνολικά, το έργο θα είναι
εξαιρετικά χρήσιμο, ευεργετικό και αποδεκτό.

Το IO2, το πρόγραμμα εκπαίδευσης από ομοτίμους για νέους
ηγέτες, έχει επίσης ολοκληρωθεί σε όλες τις εταιρικές γλώσσες .
Μέσω αυτής της πηγής θα υποστηριχθούν νέοι ηγέτες έτσι ώστε
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της διαδικασίας
ριζοσπαστικοποίησης. Είναι ένα πολύ χρήσιμο, καινοτόμο εργαλείο
που θα κάνει τεράστια διαφορά σε άτομα που το χρειάζονται
περισσότερο.

Η κοινοπραξία του έργου HYPER απαρτίζεται από 6
εταίρους από την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

HYPER

Οι εταίροι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της δημιουργίας του IO3
του προγράμματος, το Εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για
Γονείς, Εθελοντές Νεολαίας και Κηδεμόνες. Αυτό το πρόγραμμα θα
διασφαλίσει ότι οι νέοι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής θα έχουν την
ικανότητα να εκμεταλλευτούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τους
νέους πόρους που αναπτύχθηκαν από το έργο και ότι οι εθελοντές,
οι γονείς και οι κηδεμόνες των νέων εκπαιδεύονται κατάλληλα για να
τους υποστηρίξουν.
Όλο το προαναφερθέν εκπαιδευτικό υλικό θα είναι προσβάσιμο, σε
όλες τις γλώσσες των οργανισμών του έργου, από την εύχρηστη
ιστοσελίδα μας. Θα μπορείτε να βρείτε το υλικό αυτό μέσω του
συνδέσμου: https://hyper-project.eu/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης
δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2018-3-DE04-KA205-017197

Ποιό είναι το Hyper΄;
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►
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►

CARDET (την Κύπρο)
REINTEGRA (Τσεχική Δημοκρατία)
E JUNIORS (τη Γαλλία)
JUGENDFORDERVEREIN (τη Γερμανία)
The Rural Hub (την Ιρλανδία )
LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

Πώς να συνδεθείτε
Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια από τις εθνικές ομάδες
φορέων μας, ή εάν είστε επαγγελματίες πρώτης γραμμής
που εργάζονται με νέους ή εθελοντές σε θέματα νεολαίας και
ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο HYPER,
μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας

https://hyper-project.eu/
Εγγραφείτε στο Facebook μας
https://www.facebook.com/HYPERProject19/

