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Εισαγωγή 
 

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς έχοντας ως στόχο να 

τους δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το "Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 

Λειτουργών Νεολαίας που εργάζονται στην πρώτη γραμμή". Στο εγχειρίδιο θα βρείτε οδηγίες 

διδασκαλίας, περιγραφές όλων των δραστηριοτήτων κατάρτισης και άλλες απαραίτητες 

πληροφορίες που επιτρέπουν την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης. 

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

των λειτουργών νεολαίας πρώτης γραμμής, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 

εργαζόμενοι σε ομάδες παιδιών, διάφοροι σύμβουλοι που εργάζονται με παιδιά και οικογένειες, 

ψυχολόγοι κλπ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ώρες μάθησης σε μια τάξη και 20 

ώρες αυτό-κατευθυνόμενης μάθησης. 

 

Με την ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση 

να: 

 Διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη της επικίνδυνης ριζοσπαστικοποίησης 

των νέων. 

 Δώσουν μια εξηγήσουν βασικούς όρους όπως η ριζοσπαστικοποίηση, ο ριζοσπαστισμός, 

ο εξτρεμισμός ή η τρομοκρατία 

 Παρέχουν καλύτερη προστασία στους νέους από επικίνδυνες διαδικτυακές απειλές 

ριζοσπαστικοποίησης. 

 Αξιοποιήσουν τους 12 οπτικοακουστικούς εκπαιδευτικούς πόρους προσομοίωσης που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Hyper για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 

των νέων. 

 Εξηγήσουν γιατί χρησιμοποιούμε τον ειδικό όρο "ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη 

βία". 

 Συζητήσουν με τους νέους για τη ριζοσπαστικοποίηση με τον πιο ορθό τρόπο. 

 Επεξηγήσουν γιατί το διαδίκτυο είναι ένα αγαπημένο εργαλείο για τους ριζοσπάστες. 

 Ονοματίσουν και να περιγράψουν εν συντομία τέσσερις τύπους εξτρεμισμού. 

 Αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια της συνεχιζόμενης ριζοσπαστικοποίησης σε 

ένα νέο άτομο και ανταποκριθούν κατάλληλα. 
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90 λεπτά 

 Γίνουν καλύτεροι λειτουργοί νεολαίας στην πρώτη γραμμή. 

 

↓  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1   ↓  
Έναρξη του προγράμματος κατάρτισης 

 
Ως εκπαιδευτής, θα πρέπει να συστήσετε τον εαυτό σας στους συμμετέχοντες στην αρχή του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Μπορείτε να αναφέρετε τη διδακτική σας εμπειρία και τη σχέση 
σας με το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι επίσης είναι καλό να ελαφρύνετε την ατμόσφαιρα με 
κάποια εύθυμη ιστορία που σχετίζεται με το θέμα ή εσάς. Μπορείτε επίσης να αποκαλύψετε κάτι 
προσωπικό, όπως την αγαπημένη σας παροιμία, ταινία ή βιβλίο, για να βοηθήσετε τους 
συμμετέχοντες να σας γνωρίσουν καλύτερα. Στην αρχή της πρώτης ημέρας εκπαίδευσης, οι 
συμμετέχοντες συνήθως αισθάνονται λίγο ανασφαλείς. Επομένως, πρέπει να γνωρίζουν τι να 
περιμένουν. Η παρουσίαση της ατζέντας είναι ένα ακόμη κατάλληλο βήμα. Κατά την εισαγωγή 
της ατζέντας, μπορείτε να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες 
σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και να προσθέσετε άλλες πληροφορίες, όπως δυνατότητα 
διαλειμμάτων κτλ.   
 
Η ατζέντα πρέπει να δοθεί στους συμμετέχοντες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης ώστε να 
γνωρίζουν τι να περιμένουν. Για παράδειγμα, μπορείτε να τους δώσετε την ατζέντα όταν φτάσουν 
στην τάξη ή να τους στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λίγες μέρες νωρίτερα. 
 
Ορισμένοι εκπαιδευτές θέτουν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς στην τάξη στην αρχή της 
πρώτης ημέρας. Για παράδειγμα, κανόνες σχετικά με τη μη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης, κανόνες σχετικά με τη χρήση ονομάτων ή επωνύμων κατά τη διάρκεια 
συζητήσεων κλπ.  
 
Ο στόχος σας, ως εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια αυτής της εναρκτήριας δραστηριότητας, είναι να 
επιτρέψετε στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Θα πρέπει επίσης να 
προσδιορίσετε τις προσδοκίες κάθε συμμετέχοντα και την εμπειρία του στον τομέα της 
ριζοσπαστικοποίησης των νέων και της πρόληψής της. Για αυτή τη δραστηριότητα, θα 
χρειαστείτε ειδικό εξοπλισμό - τρεις μικρούς χρωματισμένους κύκλους χαρτιού για κάθε 
συμμετέχοντα. 
 
Τώρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δώσουμε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να 
γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Είναι επίσης χρήσιμο να προσδιοριστεί το επίπεδο εμπειρίας και 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και να προσδιοριστούν οι προσδοκίες και οι ανάγκες τους. Τι 
περιμένουν να μάθουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ποια είναι τα κίνητρα 
και οι ανάγκες τους; 
Αν θέλετε να προσελκύσετε την προσοχή όλων των συμμετεχόντων, να τους εμπλέξετε ενεργά. 
Μπορείτε να το κάνετε, με κάποια από τις πιο κάτω προσεγγίσεις: 
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"Κυρίες και κύριοι, στον πίνακα έχω γράψει εκ των προτέρων τους βασικούς μαθησιακούς 
στόχους του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Θα σας τους συστήσω σε λίγο. Ο στόχος σας θα 
είναι να επιλέξετε τους τρεις στόχους που θεωρείτε πιο ελκυστικούς ή πιο αναγκαίους. Τώρα θα 
σας δώσω τρεις μικρούς χρωματισμένους κύκλους χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε για να 
επισημάνετε τους επιλεγμένους στόχους σας μόλις ολοκληρώσω τη σύντομη εισαγωγή τους." 
 
Τώρα διαβάστε στους συμμετέχοντες και περιγράψτε εν συντομία τους επιλεγμένους 
μαθησιακούς στόχους (τι μπορούν να μάθουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους βασικούς στόχους. 
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είστε σε θέση να: 
 Διαδραματίσετε πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη της επικίνδυνης ριζοσπαστικοποίησης 

των νέων 

 Δώσετε μια εξήγηση για τους ουσιώδεις όρους όπως η ριζοσπαστικοποίηση, ο 

ριζοσπαστισμός, ο εξτρεμισμός ή η τρομοκρατία. 

 Παρέχετε καλύτερη προστασία για τους νέους από επικίνδυνες διαδικτυακές απειλές 

ριζοσπαστικοποίησης. 

 Αξιοποιήσετε του 12 οπτικοακουστικούς εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου HYPER για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. 

 Εξηγήσετε γιατί χρησιμοποιούμε τον ειδικό όρο "ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη 

βία". 

 Μιλήσετε στους νέους για τη ριζοσπαστικοποίηση με τον σωστό τρόπο. 

 Επεξηγήσετε γιατί το διαδίκτυο είναι ένα αγαπημένο εργαλείο για τους ριζοσπάστες 

 Ονομάσετε και περιγράψτε εν συντομία τέσσερις τύπους εξτρεμισμού. 

 Αναγνωρίσετε τα προειδοποιητικά σημάδια της συνεχιζόμενης ριζοσπαστικοποίησης σε 

ένα νέο άτομο και να ανταποκρίνονται κατάλληλα. 

 Γίνετε καλύτερος λειτουργός νεολαίας στην πρώτη γραμμή. 

Στη συνέχεια, καλέστε τους συμμετέχοντες να έρθουν στο πίνακα και να επισημάνουν τους τρεις 
μαθησιακούς στόχους που ξεχωρίζουν με τρεις έγχρωμους κύκλους. Το αποτέλεσμα είναι ο 
πίνακας που δείχνει τις πραγματικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων. 
 
Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Ποιο είναι το όνομά σας και ποιο είναι το επάγγελμά σας; 
 Ποιους μαθησιακούς στόχους έχετε επιλέξει και γιατί; 
 Θα μπορούσατε να προσθέσετε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον εαυτό σας, 

όπως τα χόμπι σας, αγαπημένες δραστηριότητες ή κάτι άλλο; 
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90 
λεπτά 

 
Στο τέλος της δραστηριότητας, ως εκπαιδευτής, θα πρέπει να δώσετε μια σύντομη περίληψη. 
Συνοψίστε ποιοι μαθησιακοί στόχοι φαίνονται πιο χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες για τους 
συμμετέχοντες. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσετε τους συμμετέχοντες για τις πληροφορίες και 
μπορείτε να τους υποσχεθείτε ότι οι προτιμήσεις τους θα ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος κατάρτισης. 
 
Ο προσδιορισμός των εσωτερικών προσδοκιών των συμμετεχόντων είναι ζωτικής σημασίας. Εάν 
η εκπαίδευση δεν ταιριάζει στις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, οι συμμετέχοντες δεν θα 
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα απογοητευτούν στο τέλος. 
 
Πριν από το διάλειμμα, ευχαριστήστε τους συμμετέχοντες για τη δραστηριότητά τους. Δείξτε 
τους ένα σύντομο βίντεο για να τους προϊδεάσετε για το τι θα ακολουθήσει. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να τους δείξετε το βίντεο με τίτλο «Understanding Radicalisation and 
Raising Awareness”. https://www.youtube.com/watch?v=jrcGHM_GhfQ 
 
Το βίντεο σε αυτό το εγχειρίδιο είναι στα αγγλικά επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προετοιμάστηκε και δοκιμάστηκε με μια ομάδα συμμετεχόντων από πολλές διαφορετικές χώρες 
που όλοι γνώριζαν Αγγλικά. Εάν οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή σας είναι από μία χώρα και 
μιλούν μία μόνο γλώσσα, θα πρέπει να βρείτε τα κατάλληλα βίντεο σε αυτή τη γλώσσα πριν από 
τη διδασκαλία. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στο YouTube για το βίντεο 
και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αυτόματη μετάφραση" στη γλώσσα που ταιριάζει στους 
συμμετέχοντες. Ωστόσο, η αυτόματη μετάφραση μπορεί να έχει ατέλειες, οπότε καλό είναι να 
δοκιμασετε την καταλληλόλητα αυτής της επιλογής για ένα συγκεκριμένο βίντεο από πριν. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1   ↑ 
 
Μην ξεχάσετε να δείξετε την εκτίμηση σας για τη συμμετοχή και τις απόψεις των συμμετεχόντων 
στο τέλος κάθε μαθησιακής δραστηριότητας. Και πριν από το πρώτο διάλειμμα, ενημερώστε τους 
συμμετέχοντες για τα ποτά/καφέ που θα προσφερθούν, πού βρίσκονται οι τουαλέτες και τι ώρα 
ξεκινά η επόμενη μαθησιακή δραστηριότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2   ↓  

https://www.youtube.com/watch?v=jrcGHM_GhfQ
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Είναι οι ριζοσπαστικές ιδέες καλές ή κακές; Πότε είναι ο ριζοσπαστισμός επικίνδυνος και πότε δεν είναι; 
1 
Δείξτε στους συμμετέχοντες τα παρακάτω βίντεο. Εξηγήστε τους ότι οι ριζοσπαστικές ιδέες και οι 
ριζοσπαστικές ομάδες και κινήματα ήταν μέρος της ζωής μας στο παρελθόν και είναι μέρος της 
ζωής μας και στον παρόντα χρόνο. Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να παρατηρήσει στα βίντεο 
ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία ως μέσο για να προωθήσουν τις ιδέες τους και ποιοι όχι. 
 
Βίντεο: Γκάντι – Ακτιβιστής σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Ι Μίνι βιογραφικό 
https://www.youtube.com/watch?v=ept8hwPQQNg 
 
Βίντεο: Η συναισθηματική ομιλία της Greta Thunberg στους ηγέτες της Ε.Ε. 
https://www.youtube.com/watch?v=FWsM9-_zrKo 
 
Βίντεο:  Η βία επιστρέφει στο Παρίσι στην επέτειο του ενός χρόνου από την αρχή των 
διαδηλώσεων από τα κίτρινα γιλέκα 
https://www.youtube.com/watch?v=nJBLiWdYcNM 
 
Νέο ερασιτεχνικό βίντεο από την επίθεση στο Charlie Hebdo 
https://www.youtube.com/watch?v=oODuTiw1tYE 
 
Βίντεο: Εικόνες από το κλειστό σύστημα παρακολούθησης από την βομβιστική επίθεση 
αυτοκτονίας στην Σρι Λάνκα  
https://www.youtube.com/watch?v=7xCYZEFF4ck 
 
Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι τα βίντεο σε αυτό το εγχειρίδιο είναι στα αγγλικά επειδή το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάστηκε και δοκιμάστηκε με μια ομάδα συμμετεχόντων από 
πολλές διαφορετικές χώρες που όλοι γνώριζαν Αγγλικά. Εάν οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευσή 
σας είναι από μία χώρα και μιλούν μία μόνο γλώσσα, θα πρέπει να βρείτε τα κατάλληλα βίντεο 
σε αυτή τη γλώσσα πριν από τη διδασκαλία. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τους 
υπότιτλους στο YouTube για το βίντεο και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αυτόματη 
μετάφραση" σε μια γλώσσα που ταιριάζει στους συμμετέχοντες. Ωστόσο, η αυτόματη 
μετάφραση μπορεί να έχει ατέλειες, οπότε πάντα να δοκιμάζετε εκ των προτέρων την 
καταλληλόλητα αυτής της επιλογής για ένα συγκεκριμένο βίντεο. 
 
Ο εκπαιδευτής γράφει τη λέξη "Ριζοσπαστικό" στο flipchart. Στη συνέχεια ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους να πουν τα συνώνυμα αυτού του επίθετου. Γράφει συνώνυμα στο flipchart. 
Μόλις οι συμμετέχοντες δεν έχουν ήδη άλλες ιδέες, μπορεί να αποκαλύψει έναν ορισμό από ένα 
λεξικό. Για παράδειγμα, ριζοσπαστικό είναι κάτι πολύ μακριά από το κέντρο της κοινής γνώμης. 
Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι εξετάζουν τα συνώνυμα που είναι γραμμένα στο 
διάγραμμα και συζητούν τις καταστάσεις στις οποίες αυτά τα συνώνυμα θεωρούνται θετικά και 

 
1 Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι κατά προσέγγιση και περιλαμβάνει επίσης διαλείμματα καφέ (περίπου 
10 λεπτά). Ο εκπαιδευτής αντιδρά στην κατάσταση στην τάξη καθώς και στις ανάγκες και τις ικανότητες των 
συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο της προτεινόμενης 
δραστηριότητας καθώς και τη διάρκειά της. Μπορείτε επίσης να συντομεύσετε ή να παρατείνετε τα διαλείμματα 
ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

https://www.youtube.com/watch?v=ept8hwPQQNg
https://www.youtube.com/watch?v=FWsM9-_zrKo
https://www.youtube.com/watch?v=nJBLiWdYcNM
https://www.youtube.com/watch?v=oODuTiw1tYE
https://www.youtube.com/watch?v=7xCYZEFF4ck
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αρνητικά—για παράδειγμα, το συνώνυμο "επαναστατικό". Οι επαναστατικές διαθέσεις στην 
κοινωνία μπορεί να είναι αρνητικές και επικίνδυνες. Από την άλλη πλευρά, οι επαναστατικές 
ανακαλύψεις στη βιοχημεία είναι θετικές. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί επίσης να αφήσει τους συμμετέχοντες να συζητήσουν, και σε αυτή την 
περίπτωση, ο ρόλος του είναι να συντονίσει τη συζήτηση. Ο στόχος της συζήτησης και της 
δραστηριότητας είναι να τους βοηθήσει να αντιληφθούν ότι η ριζοσπαστική σκέψη δεν είναι 
έγκλημα από μόνη της. Οι ριζοσπαστικές σκέψεις μπορεί να είναι τόσο καλές όσο και κακές. Για 
παράδειγμα, η ιδέες ότι οι γυναίκες μπορούν να φορούν παντελόνια ή ότι η δουλεία θα 
καταργηθεί ήταν πολύ ριζοσπαστικές κάποια στιγμή. Οι ριζοσπαστικές απόψεις γίνονται 
επικίνδυνες και ανεπιθύμητες εάν η μειονότητα προωθεί ριζοσπαστικές σκέψεις και αλλαγές 
μέσω της χρήσης βίας ή παράνομων μέσων. Στις δημοκρατικές κοινωνίες, η βία και οι παράνομες 
δραστηριότητες δεν είναι απαραίτητες για την προώθηση των αλλαγών στην κοινωνία ή την 
κοινότητα. Κάθε μειονότητα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα και να 
προωθήσει ακόμη και ριζοσπαστικές απόψεις και κοινωνικές αλλαγές χωρίς βία. Παραδείγματα 
επιτυχημένων μη βίαιων ριζικών αλλαγών είναι το δικαίωμα των γυναικών σε άμβλωση ή το 
δικαίωμα στο γάμο για άτομα ΛΟΑΤΙ. 
 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής βοηθά τους συμμετέχοντες να 
κατανοήσουν βαθύτερα τον όρο "ριζοσπαστικοποίηση" και "ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη 
βία". Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις. Είναι φυσικό να μιλάνε και γι ' 
αυτούς. Προσπαθούν να πείσουν άλλους ανθρώπους για τις απόψεις τους και μερικές φορές να 
προωθήσουν αλλαγές στην οικογένεια, την κοινότητα ή την κοινωνία τους. Εάν ορισμένες 
απόψεις είναι πολύ απομακρυσμένες από την άποψη της πλειοψηφίας, τις αποκαλούμε 
ριζοσπαστικές. Σύμφωνα με ένα λεξικό, το επίθετο ριζοσπαστικό σημαίνει ότι είναι πολύ μακριά 
από το κέντρο της κοινής γνώμης. 
Τα συνώνυμα του επίθετου "ριζοσπαστικού" είναι από τη μία πλευρά ακραίο, εξτρεμιστικό, 
φανατικό, επαναστατικό, εξαιρετικό. Αλλά από την άλλη πλευρά και μη συμβατικό, ανορθόδοξο, 
μη παραδοσιακό, ανοιχτόμυαλο, προοδευτικό. 
Η ριζoσπαστική σκέψη δεν είναι έγκλημα από μόνη της και οι νέοι συχνά υποστηρίζουν 
περισσότερο ή λιγότερο ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Η ριζοσπαστική σκέψη γίνεται επικίνδυνη 
όταν οδηγεί ένα άτομο στο να εμπλακεί σε βία και παράνομες δραστηριότητες ως μέσο επίτευξης 
πολιτικών, ιδεολογικών ή θρησκευτικών στόχων. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2   ↑ 
 
Στην αρχή της ημέρας κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν μεγαλύτερη διάθεση και ενδιαφέρον 
όταν ο εκπαιδευτής τους λέει ότι θα εξεταστούν στις νέες δεξιότητες και γνώσεις τους στο τέλος 
κάθε ημέρας κατάρτισης. Μπορεί ακόμη και να ανακοινώσει ένα διαγωνισμό βραβείων. 
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90 
λεπτά 

 
↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3   ↓  

Τι είναι η ριζοσπαστικοποίηση; Γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο "ριζοσπαστικοποίηση που 
οδηγεί στη βία"; 

 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διαφορετικούς ορισμούς της ριζοσπαστικοποίησης. Για παράδειγμα, 
ένα σύντομο ορισμό και ένα πιο περιεκτικό. 
 Η ριζοσπαστικοποίηση είναι η διαδικασία υιοθέτησης ακραίων απόψεων και 

πεποιθήσεων. 
 Η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο ή μια ομάδα 

υιοθετούν όλο και πιο ακραία πολιτικά, κοινωνικά ή θρησκευτικά ιδεώδη και φιλοδοξίες 
που απορρίπτουν ή υπονομεύουν το status quo ή τις σύγχρονες ιδέες και εκφράσεις του 
έθνους. Ριζοσπάστης είναι ένα άτομο που επιθυμεί να επιφέρει μια θεμελιώδη πολιτική, 
οικονομική ή κοινωνική αλλαγή από το μηδέν. Η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να είναι είτε 
βίαιη είτε μη βίαιη. Είναι σημαντικό να μην εξισωθεί ο ριζοσπαστισμός με την 
τρομοκρατία. Αλλά η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί να είναι κομμάτι της πορείας προς την 
τρομοκρατία 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες, για παράδειγμα ότι η 
ριζοσπαστική σκέψη δεν είναι έγκλημα από μόνη της και οι νέοι συχνά υποστηρίζουν είτε 
περισσότερο είτε λιγότερο αιτήματα για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Η ριζοσπαστική σκέψη 
γίνεται επικίνδυνη όταν οδηγεί ένα άτομο στο να εμπλακεί σε βίαιες και παράνομες 
δραστηριότητες ως μέσο επίτευξης πολιτικών, ιδεολογικών ή θρησκευτικών στόχων. 
Ο καναδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός CPRLV (κέντρο για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία) χρησιμοποιεί τον όρο "ριζοσπαστικοποίηση που 
οδηγεί στη βία" για να διακρίνει μεταξύ βίαιης και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Το παρακάτω 
κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτού του οργανισμού. 
 
Είναι η βίαιη και μη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση το ίδιο πράγμα; 
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ βίαιης και μη βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Μερικές 
φορές οι άνθρωποι που έχουν θεμελιωμένες πεποιθήσεις μπορούν να υιοθετήσουν θέσεις που, 
αν και ριζοσπαστικές, δεν αντιτίθενται απαραιτήτως σε δημοκρατικούς κανόνες και αξίες. Μια 
τέτοια ριζοσπαστικοποίηση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί βίαιη. 
Επιπλέον, οι μη βίαιοι ριζοσπάστες μπορούν να διαδραματίσουν έναν εξαιρετικά θετικό ρόλο 
στις κοινότητές τους καθώς και σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Η μεγαλύτερη πρόοδος στις 
δημοκρατικές κοινωνίες ήταν το αποτέλεσμα κάποιας μορφής ριζοσπαστικοποίησης. Ο Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ, ο Γκάντι και ακόμη και ο Νέλσον Μαντέλα θεωρούνταν όλοι ριζοσπάστες στην 
εποχή τους. Όταν οι εδραιωμένοι τρόποι σκέψης και δράσης αμφισβητούνται μέσω μιας 
ριζοσπαστικής κριτικής ορισμένων πτυχών του κοινωνικού συστήματος, Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει την εξέλιξη της κοινωνίας προς μια θετική κατεύθυνση. 
Οι ριζοσπαστικές απόψεις καθίστανται προβληματικές όταν νομιμοποιούν, ενθαρρύνουν ή 
επικυρώνουν τη βία ή τις μορφές βίαιων εξτρεμιστικών συμπεριφορών—συμπεριλαμβανομένης 
της τρομοκρατίας και των βίαιων πράξεων μίσους—προκειμένου να προωθηθεί ένα 
συγκεκριμένο σκοπό, ιδεολογία ή κοσμοθεωρία. Τα άτομα που υποβάλλονται σε μια διαδικασία 
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μπορούν να ενθαρρύνουν, να βοηθήσουν ή να πραγματοποιήσουν 
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45 
λεπτά 

μια βίαιη πράξη στο όνομα ενός συγκεκριμένου συστήματος πεποιθήσεων επειδή είναι τελείως 
πεπεισμένα ότι το σύστημα πεποιθήσεών τους είναι απόλυτο και αποκλειστικό. 
 
Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν το κείμενο στα εγχειρίδια των 
μαθητών τους. Οι συμμετέχοντες θα το διαβάσουν και στη συνέχεια θα συζητήσουν τα ακόλουθα 
θέματα: 
 Γιατί χρησιμοποιείται ο ειδικός όρος "ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη βία"; 
 Είναι οι νέοι πιο ριζοσπάστες από τους ηλικιωμένους; 
 Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες ριζοσπαστικές ομάδες που χρησιμοποιούν βία ή 

παράνομες δραστηριότητες στη χώρα μας; 
 Υπάρχουν πολιτικοί που ζητούν βία στη χώρα μας; 

Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής αναφέρει την ιστοσελίδα του έργου HYPER 
ως χρήσιμη πηγή πληροφοριών και εργαλείων για τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτικούς 
της πρώτης γραμμής. 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4   ↓  
Η ευθύνη των εκπαιδευτικών πρώτης γραμμής στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης των νέων 

 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη των εργαζομένων 
και των εκπαιδευτικών της πρώτης γραμμής. 
Όταν συμβαίνει τραγωδία που σχετίζεται με ριζοσπαστισμό ή τρομοκρατία, πάντα αποδεικνύεται 
ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σήματα και σημάδια πριν από την τραγωδία. Η 
ριζοσπαστικοποίηση είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο. Οι άνθρωποι γύρω από το 
επηρεαζόμενο άτομο μπορούν να αντιληφθούν και να δουν αλλαγές και σημάδια. Δυστυχώς, οι 
άνθρωποι είναι μάλλον άνετοι και δεν θέλουν να λύσουν προβληματικές καταστάσεις και 
συμπεριφορές. Μετά την τραγωδία, οι γονείς κατηγορούν τους δασκάλους και τους θεσμούς και 
αντίστροφα, οι θεσμικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τους γονείς. Η αστυνομία συχνά ισχυρίζεται 
ότι δεν είχε καθόλου ή ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο μιας βίαιης πράξης. Αν 
και οι ιδεολογίες, τα κίνητρα, οι πολιτικές πεποιθήσεις και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορεί 
να διαφέρουν, οι τρομοκράτες έχουν κάτι κοινό — πάντοτε περνούν από φάσεις 
ριζοσπαστικοποίησης και σχεδιασμού των βίαιων ενεργειών τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, οι ενδείξεις μπορούν να παρατηρηθούν από φίλους, συγγενείς, εκπαιδευτικούς ή 
διάφορους ενδιαφερόμενους. Η έγκαιρη και κατάλληλη αναφορά απειλών μπορεί να κάνει τη 
διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για πιθανά θύματα. 
Ως εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που δουλεύουν με νέους, έχετε κάποια ευθύνη για την 
ανατροφή και τη συμπεριφορά τους. Η κοινωνία αναμένει να παρατηρήσετε σημάδια 
επικίνδυνων διαδικασιών όπως η κατάχρηση ναρκωτικών ή ο εκφοβισμός ή η 
ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στη βία. Και το κοινό αναμένει ότι δεν θα αγνοήσετε αυτά τα 
σημάδια. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος πρέπει να παρατηρήσει εάν ένας μαθητής πηγαίνει 
στο σχολείο επανειλημμένα υπό την επήρεια ναρκωτικών και όταν ο εθισμός του εκδηλώνεται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη συμπεριφορά του. Φυσικά, ο δάσκαλος μπορεί να το 
αγνοήσει, αλλά δεν είναι σωστό. Μόλις συμβεί κάτι σοβαρό, οι συμμαθητές και οι άνθρωποι 
γύρω λένε ότι τα συμπτώματα ήταν ορατά και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. 
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60 
λεπτά 

Υπό το πρίσμα της απειλής ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία, ο καθένας από εμάς έχει 
να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς. Θα πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι πιθανόν κάποιοι μαθητές μπορεί να ριζοσπαστικοποιηθούν και να οδηγηθούν 
στη χρήση βίας. Το να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι, να έχουμε καλύτερη κατανόηση και να 
γνωρίζουμε τους διαθέσιμους πόρους θα μας βοηθήσει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι 
για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. 
 
Ο εκπαιδευτής θα γράψει τις ακόλουθες ερωτήσεις στο πίνακα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι 
συζητούν αυτές τις ερωτήσεις. 
 Σε ποιο βαθμό αισθάνεστε ικανός να εντοπίσετε σημάδια ριζοσπαστικοποίησης που 

οδηγούν στη βία; 
 Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση επικίνδυνων σημαδιών 

ριζοσπαστικοποίησης; 
 Τι ευθύνη έχει η οικογένεια και τι οι εκπαιδευτικοί; 
 Πρέπει οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής να εκπαιδεύονται σε 

αυτόν τον τομέα; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5    ↓  
Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της ριζοσπαστικοποίησης; 

 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Πόσο καιρό χρειάζεται για να ριζοσπαστικοποιηθούν οι έφηβοι; 
 Ποιες είναι οι αλλαγές εμφάνισης και συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης; 
 Ποιες είναι οι αλλαγές συμπεριφοράς τους στο Διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης; 
 
Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις 
εμπειρογνωμόνων. Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να 
τις διαβάσουν στα εγχειρίδια τους. 
 
Δεν υπάρχει ενιαία οδός προς τη ριζοσπαστικοποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες 
συμπεριφορικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι οι έφηβοι έχουν εκτεθεί σε 
ριζοσπαστικές επιρροές. Η ριζοσπαστικοποίηση σε έναν έφηβο μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενεργοποιείται από ένα συγκεκριμένο περιστατικό 
ή ειδησεογραφικό στοιχείο και μπορεί να συμβεί πολύ πιο γρήγορα. Μερικές φορές υπάρχουν 
σαφή προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, σε άλλες περιπτώσεις, οι αλλαγές είναι 
λιγότερο προφανείς. 
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Τα εφηβικά χρόνια είναι μια εποχή μεγάλης αλλαγής και οι νέοι συχνά θέλουν να είναι μόνοι 
τους, θυμώνουν εύκολα και είναι συχνά δύσπιστοι προς την εξουσία. Αυτό καθιστά δύσκολη τη 
διαφοροποίηση μεταξύ της κανονικής εφηβικής συμπεριφοράς και της στάσης που υποδεικνύει 
ότι οι μαθητές σας μπορεί να έχουν εκτεθεί σε ριζοσπαστικές επιρροές. 
Οι ακόλουθες συμπεριφορές που αναφέρονται εδώ προορίζονται ως ένας γρήγορος οδηγός για 
να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανή ριζοσπαστικοποίηση2: 
 
Εξωτερικές ενδείξεις 
 Γίνονται όλο και πιο αντιδραστικοί  
 Αυξημένη αντιδραστικότητα και εριστικότητα 
 Άρνηση αποδοχής διαφορετικών απόψεων 
 Απροθυμία να έρθει σε επαφή με παιδιά που είναι διαφορετικά 
 Τάση εκμετάλλευσης των παιδιών που είναι διαφορετικά 
 Ενδοτικότητα σε θεωρίες συνωμοσίας 
 Αίσθημα καταδίωξης 
 Αλλαγή φίλων και εμφάνισης 
 Απομάκρυνση από παλιούς φίλους  
 Διακοπή ασχολίας με πράγματα που συνήθιζε να απολαμβάνει 
 Υιοθέτηση καινούριας θρησκείας 
 Μυστικοπάθεια και απροθυμία συζήτησης για το που βρίσκονται  
 Έκφραση συμπάθειας και υποστήριξης σε εξτρεμιστικές ιδεολογίες και ομάδες 

 
Διαδικτυακή συμπεριφορά 
 Αλλαγή διαδικτυακής ταυτότητας 
 Περισσότερες από μία διαδικτυακές ταυτότητες 
 Ανάλωση υπερβολικού χρόνου στο διαδίκτυο ή στο τηλέφωνο 
 Πρόσβαση σε εξτρεμιστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο 
 Ένταξη ή προσπάθεια ένταξης σε εξτρεμιστική οργάνωση 

 
Εάν καταχωρήσετε μόνο ένα σημάδι, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Μόλις παρατηρήσετε πολλά 
από τα παραπάνω σημάδια, πρέπει να διερευνήσετε την κατάσταση και να αναλάβετε δράση. 
 
Τώρα, ως εκπαιδευτής, μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν 
να προσπαθήσουν να τους απαντήσουν από την άποψη των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας 
νέες γνώσεις. 
 Πόσος καιρός χρειάζεται για να ριζοσπαστικοποιηθούν οι έφηβοι; 
 Ποιες είναι οι αλλαγές εμφάνισης και συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης; 
 Ποιες είναι οι αλλαγές συμπεριφοράς τους στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης; 
Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις των 
εμπειρογνωμόνων. Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί στην πρακτική ζωή; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 5   ↑ 

 
2 Πηγή: www.educateagainsthate.com 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6   ↓  

Ποιοι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης; 
 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Ποιοι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης; 
 Γιατί οι νέοι ακούν ριζοσπάστες; 

 
Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις 
εμπειρογνωμόνων. Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να 
τις διαβάσουν στα εγχειρίδια τους. 
 
Η διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης είναι διαφορετική για κάθε νεαρό άτομο, αλλά υπάρχουν 
ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. 
Κινητήριος μοχλός της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης είναι μια εξτρεμιστική ιδεολογία που 
φαίνεται ελκυστική και αξιόπιστη, συχνά επειδή φαίνεται να έχει νόημα για τα συναισθήματα 
του νεαρού ατόμου για παράπονο ή αδικία. 
 
Τα προσωπικά τρωτά σημεία ή οι τοπικοί παράγοντες μπορούν να κάνουν ένα νέο άτομο πιο 
επιρρεπές σε εξτρεμιστικά μηνύματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 
 Η αίσθηση μοναξιάς 
 Προβλήματα συμπεριφοράς 
 Προβλήματα στο σπίτι 
 Έντονα συναισθήματα της αδικίας 
 Έλλειψη αυτοεκτίμησης 
 Εγκληματική δραστηριότητα 
 Εμπλοκή με συμμορίες 
 Επιθυμία του ανήκειν 

 
Οι νέοι δεν χρειάζεται να συναντήσουν ανθρώπους για να πέσουν για τις εξτρεμιστικές 
πεποιθήσεις τους. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από εξτρεμιστικές ομάδες 
για τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Αυτές οι ομάδες θα προσφέρουν συχνά λύσεις και 
απαντήσεις σε κάποιο όταν νιώθει ότι δεν γίνεται κατανοητός, όταν δεν εισακούεται ή όταν τον 
αντιμετωπίζουν άδικα. 
 
Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τους απαντήσουν από την άποψη των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας τις νέες τους 
γνώσεις. 
 Ποιοι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης; 
 Γιατί οι νέοι ακούν ριζοσπάστες; 

Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις 
εμπειρογνωμόνων. Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο; 
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↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 6   ↑ 
 
 
 

↓ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7   ↓  
Πώς πρέπει να μιλήσουμε στους εφήβους για τον εξτρεμισμό; 

 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Είναι δυνατό να μιλήσετε με τους εφήβους για σοβαρά θέματα; 
 Πώς μπορείτε να αρχίσετε μια συζήτηση για τον εξτρεμισμό; 
 Πώς να συμπεριφερθείτε σε μια τέτοια συνομιλίας; 
 Πώς να ενθαρρύνετε τους εφήβους να ανοιχτούν και να μοιραστούν τις απόψεις τους; 

 
Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις 
εμπειρογνωμόνων. Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να 
τις διαβάσουν στα εγχειρίδια τους. 
 
Εάν ανησυχείτε ότι ο μαθητής σας εκτίθεται σε εξτρεμιστικές επιρροές ή έχει 
ριζοσπαστικοποιηθεί, η συνομιλία μαζί του μπορεί να είναι δύσκολη. Ακολουθούν μερικές ιδέες 
για το πώς να το κάνετε. 
 
Δεν είναι ποτέ εύκολο να ξεκινήσετε μια σοβαρή συζήτηση με έναν έφηβο. Εάν είστε πολύ 
πιεστικοί, ο έφηβος μπορεί να κλειστεί, αν είστε υπερβολικά διακριτικοί μπορεί να καταλήξετε 
να συζητήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές: 
 Προετοιμάστε μια κατάσταση στην οποία ο/η έφηβος/η να αισθάνεται άνετα χωρίς πίεση 

και άγχος από τη συνομιλία σας. 
 Μην πιέζετε τον/ην έφηβο/η στην επικοινωνία πάρα πολύ. 
 Ρωτήστε τον/ην για τις απόψεις του/ης. 
 Αφήστε τον/ην να μιλήσει χωρίς διακοπές. 
 Δείξτε ενδιαφέρον και σεβασμό για τις απόψεις του/ης σχετικά με αυτό το θέμα. 
 Ακούστε ενεργά. 
 Εκτιμήστε τη διάθεση του να μοιραστεί τις απόψεις του μαζί σας και ευχαριστήστε τον/ην 

για τη συζήτηση. 
 

Είναι σημαντικό να σκεφτούμε πού και πώς να θέσουμε το θέμα του εξτρεμισμού με τον/ην 
έφηβο. Επιλέξτε ένα μέρος που αισθάνονται άνετα. Κάντε το σε χρόνο που δεν θα έχετε διακοπές. 
 
Όταν συζητάτε με έναν έφηβο, φροντίστε να ακούσετε: 
 Κάντε ερωτήσεις που απαντώνται με ένα ναι ή όχι.  Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να 

σας πουν τι πραγματικά σκέφτονται. 
 Αφήστε τους να μιλήσουν χωρίς διακοπή και ενθαρρύνετε τους με συμπληρωματικές 

ερωτήσεις. 
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 Μην επικρίνετε τις απόψεις και τις ιδέες που μοιράζονται. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε 
εύκολα να καταστρέψει τη συζήτηση και να διαταράξει την εμπιστοσύνη. 

 Να είστε ειλικρινείς μαζί τους για τις σκέψεις σας σχετικά με τον εξτρεμισμό, αλλά μην 
μιλάτε πάρα πολύ και μην προσπαθείτε να τους πείσετε αμέσως. 
 

Οι μαθητές σας πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να σας μιλήσουν εμπιστευτικά. Εάν δεν 
αισθάνονται άνετα να σας μιλήσουν, προτείνετε να μιλήσουν με κάποιον άλλο που 
εμπιστεύονται ή με οργανώσεις που ειδικεύονται στον εξτρεμισμό. 
Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τους απαντήσουν από την οπτκή των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας τις νέες γνώσεις 
που έχουν αποκτήσει. 
 Είναι δυνατό να μιλήσετε με τους εφήβους για σοβαρά θέματα; 
 Πώς να αρχίσετε να μιλάτε για τον εξτρεμισμό; 
 Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας; 
 Πώς να ενθαρρύνετε τους εφήβους να ανοιχτούν και να μοιραστούν τις απόψεις τους; 

 
Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8   ↓  
Τέσσερις τύποι εξτρεμισμού3 

 
Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει  τους συμμετέχοντες σε ομάδες δύο έως τεσσάρων ατόμων. Κάθε 
ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση για μια εξτρεμιστική ομάδα ή 
εξτρεμιστικό κίνημα. 
 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να εξηγήσει ότι χρησιμοποιούνται δύο ακόλουθοι όροι: 
 Ριζοσπαστισμός 
 Εξτρεμισμός 

 
Όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ ριζοσπαστισμού και εξτρεμισμού, μπορούμε να απλοποιήσουμε 
την κατάσταση και να πούμε ότι η διαφορά είναι μόνο ένα ακαδημαϊκό ζήτημα. Στην πράξη, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο όρους, τον ριζοσπαστισμό και τον εξτρεμισμό, ως 
συνώνυμα. 
 
Οι εξτρεμιστικές οργανώσεις και τα κινήματα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις τύπους 
εξτρεμισμού: 

 
3 Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια της δραστηριότητας είναι κατά προσέγγιση και περιλαμβάνει επίσης 
διαλείμματα καφέ (περίπου 10 λεπτά). Ο εκπαιδευτής αντιδρά στην κατάσταση στην τάξη καθώς και στις 
ανάγκες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο 
της προτεινόμενης δραστηριότητας καθώς και τη διάρκειά της. Μπορείτε επίσης να συντομεύσετε ή να 
παρατείνετε τα διαλείμματα ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 
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 Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός 
 Ο ακροαριστερός εξτρεμισμός 
 Ο θεματικός εξτρεμισμός 
 Πολιτικο-θρησκευτικός εξτρεμισμός 

 
Κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει έναν εξτρεμιστικό οργανισμό ως θέμα της παρουσίασής τους. 
Αλλά κάθε ομάδα θα επιλέξει από ένα διαφορετικό είδος εξτρεμισμού. Υπάρχουν οι ακόλουθες 
4 λίστες εξτρεμιστικών οργανώσεων και κινημάτων στο εγχειρίδιο του μαθητή. 
 
 Παραδείγματα ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 

KU KLUX KLAN, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), BLOOD & HONOUR, COMBAT 
18 (C18), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN GUARD, SKINHEAD MOVEMENT 
 
 Παραδείγματα αριστερών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 

ANONYMOUS, BLACK BLOC (ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΟΚ), ΑΝΑΡΡΙΚΟΙ, RED AND ANARCHIST SKINHEADS 
(RASH), INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE (SHARP) 
 
 Παραδείγματα εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων ενός θέματος 

ANIMAL LIBERATION FRONT (ALF), EARTH LIBERATION FRONT (ELF), FREEMEN ON THE LAND 
 
 Παραδείγματα πολιτικο-θρησκευτικών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 

AL QAIDA, AL SHABAAB, AUM SHINRIKYO (AUM), BOKO HARAM, HAMAS, HEZBOLLAH, 
LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE), MANMASI NATIONAL CHRISTIAN ARMY, TALIBAN 
 
Οι παρουσιάσεις πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον βασικές πληροφορίες σχετικά με την 
εξτρεμιστική οργάνωση και πληροφορίες σχετικά με τις παράνομες ή βίαιες δραστηριότητές της. 
Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρουσιάσει το ακόλουθο παράδειγμα των πληροφοριών που πρέπει 
να περιέχει η παρουσίαση. 
 
Ένα παράδειγμα περιεχομένου παρουσίασης 
 
Το όνομα της εξτρεμιστικής οργάνωσης:: BLOOD & HONOUR 
 
Βασικές Πληροφορίες: Το Blood & Honour είναι γνωστό ως δίκτυο για την προώθηση της 
νεοναζιστικής μουσικής. Το όνομα Blood & Honour είναι το ίδιο με το σύνθημα της νεολαίας του 
Χίτλερ, "Blut und Ehre" (αίμα και τιμή). Ο ιδρυτής της ομάδας, Ian Stuart Donaldson, ήταν ο 
τραγουδιστής και ηγέτης της ακροδεξιάς βρετανικής ροκ μπάντας Skrewdriver που υποστηρίζει 
νεοναζιστικές πεποιθήσεις. Ο Ian Stuart Donaldson πέθανε το 1993, αλλά εξακολουθεί να 
τυγχάνει αναγνώρισης και σεβασμού από την οργάνωση. Το Blood & Honour εκδίδει ένα 
περιοδικό που προωθεί τον νεοναζισμό μέσω συνεντεύξεων με ακροδεξιά μουσικά 
συγκροτήματα και την προώθηση συναυλιών με μουσικά συγκροτήματα λευκής δύναμης. Το 
Blood & Honour έχει αρκετές επίσημες διαιρέσεις σε περίπου είκοσι χώρες, 



 

 

17 

45 
λεπτά 

συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, του 
Βελγίου, της Γαλλίας και της Ισπανίας. 
 
Παράνομες ή βίαιες δραστηριότητες: Τα διάφορα τμήματα του Blood & Honour διοργανώνουν 
συναυλίες και συγκεντρώσεις λευκής υπερηφάνειας που φέρνουν σε επαφή τους skinheads και 
άλλους υποστηρικτές των νεοναζιστών. Πολλές πράξεις βίας αποδίδονται σε μέλη που 
συνδέονται με την ομάδα. Για παράδειγμα, το 2012, στον Καναδά, δύο μέλη κατηγορήθηκαν για 
έγκλημα μίσους και την επίθεση εναντίον πολίτη με καταγωγή από τις Φιλιππίνες. 
 
Οι ομάδες θα ολοκληρώσουν παρουσιάσεις στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας. Ωστόσο, δεν 
θα τα παρουσιάσουν αμέσως. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την παρουσίασή της αργότερα, με το 
είδος του εξτρεμισμού που είναι σχετικό. 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 8   ↑ 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9   ↓  
Δεξιός Εξτρεμισμός 

 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον δεξιό εξτρεμισμό. Η 
ομάδα των συμμετεχόντων θα παρουσιάσει στη συνέχεια το συγκεκριμένο παράδειγμα της 
δεξιάς εξτρεμιστικής ομάδας. 
 
Πληροφορίες για τον δεξιό εξτρεμισμό 
Μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που συνδέεται με τον φασισμό, τον ρατσισμό και τον 
υπερεθνικισμό. Αυτή η μορφή ριζοσπαστικοποίησης χαρακτηρίζεται από τη βίαιη υπεράσπιση 
της φυλετικής, εθνοτικής ή ψευδοεθνικής ταυτότητας και συνδέεται επίσης με τη ριζική 
εχθρότητα προς τις κρατικές αρχές, τις μειονότητες, τους μετανάστες ή τις αριστερές πολιτικές 
ομάδες. 
Αυτές οι ομάδες συνήθως δεν έχουν πολλά μέλη και τα μέλη συχνά αλλάζουν ομάδες ή ανήκουν 
σε πολλές ομάδες ταυτόχρονα. Όταν δημιουργούνται νέες ομάδες, αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι τα νέα μέλη εντάσσονται στον δεξιό εξτρεμισμό. Οι ακροδεξιές ομάδες, που 
συχνά οδηγούνται από χαρισματικούς ηγέτες, μπορούν να είναι βραχύβιες ή να χρησιμεύουν ως 
προσόψεις. Ο δεξιός εξτρεμισμός περιλαμβάνει μια μεγάλη, χαλαρή, ετερογενή συλλογή ομάδων 
και ατόμων που ενστερνίζονται ένα ευρύ φάσμα παραπόνων και θέσεων. Aυτές οι ομάδες μπορεί 
μερικές φορές να βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Τα μέλη χρησιμοποιούν διάφορα 
σύμβολα από την ακροδεξιά ιδεολογία για να προσδιορίσουν την υπαγωγή σε μια ομάδα. Αυτά 
τα σύμβολα μπορεί να εμφανίζονται σε ρούχα, τατουάζ και γκράφιτι. Ιδιαίτερες μη λεκτικές 
χειρονομίες μπορεί επίσης να υποδηλώνουν μια συσχέτιση με μια ομάδα όπως για παράδειγμα 
το ναζιστικό χαιρετισμό. 
 
Παραδείγματα ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
KU KLUX KLAN, CHURCH OF THE CREATOR, HERITAGE FRONT (HF), BLOOD & HONOUR, COMBAT 
18 (C18), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, HAMMERSKINS NATION, ARYAN GUARD, SKINHEAD MOVEMENT 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία της παρουσίασης σχετικά με αυτό το είδος 
εξτρεμιστικής ομάδας ή κινημάτων θα παρουσιάσει την παρουσίασή της σε άλλους. 
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O εκπαιδευτής πρέπει να δείξει εκτίμηση για τις προσπάθειες κάθε ομάδας που παρουσίασε την 
παρουσίαση. Μπορεί να τους δώσει μια ανταμοιβή υπό τη μορφή ενός γλυκού, η οποία θα 
συμβάλει σε μια καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 9   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10   ↓  
Αριστερός Εξτρεμισμός 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αριστερό εξτρεμισμό. 
Η ομάδα των συμμετεχόντων θα παρουσιάσει στη συνέχεια το συγκεκριμένο παράδειγμα της 
αριστερής εξτρεμιστικής ομάδας. 
 
Πληροφορίες για τον αριστερό εξτρεμισμό 
Μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που επικεντρώνεται κυρίως στις αντικαπιταλιστικές 
απαιτήσεις και απαιτεί τη ανατροπή των πολιτικών συστημάτων που θεωρούνται υπεύθυνα για 
την παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων. Οι ομάδες συχνά μπορεί τελικά να χρησιμοποιούν βίαια 
μέσα. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν αναρχικές, Μαοϊκές, Τροτσκιστικές και μαρξιστικές–
λενινιστικές ομάδες. 
Ο αριστερός εξτρεμισμός είναι ένα τεράστιο πολιτικό κίνημα που μοιράζεται μια σειρά 
πεποιθήσεων που απορρίπτουν τον καπιταλισμό, τη δυτική δημοκρατία, τον ιμπεριαλισμό και 
τον μιλιταρισμό. Αυτές οι ακραίες πεποιθήσεις, στάσεις και θέσεις προωθούν μερικές φορές τη 
βία, συχνά κατά των αρχών, και οδηγούν ακόμη και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Ο αριστερός 
εξτρεμισμός αντλεί την έμπνευσή του από τη ριζοσπαστική ερμηνεία διαφορετικών δογμάτων 
όπως ο Μαοϊσμός, ο Τροτσκισμός, ο Καστροϊσμός και Μαρξισμός-Λενινισμός. Σε αντίθεση με 
τους δεξιούς εξτρεμιστές, οι αριστεροί εξτρεμιστές τείνουν να είναι πιο διακριτικοί. Δεν 
χρησιμοποιούν πολλά σύμβολα. συνήθως χρησιμοποιούν μόνο το λογότυπό τους. 
 
Παραδείγματα αριστερών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
ANONYMOUS, BLACK BLOC (ΜΑΥΡΟ ΜΠΛΟΚ), ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ, RED AND ANARCHIST SKINHEADS 
(RASH), INTERNATIONALIST RESISTANCE (IR), SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE (SHARP) 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία της παρουσίασης σχετικά με αυτό το είδος 
εξτρεμιστικής ομάδας ή κινημάτων θα παρουσιάσει την παρουσίασή της σε άλλους. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να δείξει εκτίμηση για τις προσπάθειες κάθε ομάδας 
που παρουσίασε την παρουσίαση. Μπορεί να τους δώσει μια ανταμοιβή υπό τη μορφή ενός 
γλυκού, η οποία θα συμβάλει σε μια καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10   ↑ 
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↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11   ↓  

Μονοθεματικός Εξτρεμισμός 
 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον μονοθεματικό 
εξτρεμισμό. Η ομάδα των συμμετεχόντων θα παρουσιάσει στη συνέχεια το συγκεκριμένο 
παράδειγμα της εξτρεμιστικής ομάδας ενός θέματος. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τον εξτρεμισμό ενός θέματος 
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει ομάδες που δεν σχετίζονται ούτε με τον αριστερό εξτρεμισμό 
ούτε με τον δεξιό εξτρεμισμό. Ένα μοναδικό ζήτημα ουσιαστικά παρακινεί αυτή τη μορφή 
ριζοσπαστικοποίησης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ριζοσπαστικές 
περιβαλλοντικές ομάδες ή ομάδες δικαιωμάτων των ζώων, εξτρεμιστές κατά της άμβλωσης, 
ειδικά αντι-ομοφυλόφιλα/αντι-φεμινιστικά κινήματα και υπερ-ατομικιστικά ή ανεξάρτητα 
εξτρεμιστικά κινήματα που χρησιμοποιούν βία. Οι μαζικοί δολοφόνοι των οποίων τα κίνητρα 
είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ιδεολογικά μπορούν επίσης να εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 
 
Παραδείγματα εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων ενός θέματος 
ANIMAL LIBERATION FRONT (ALF), EARTH LIBERATION FRONT (ELF), FREEMEN ON THE LAND 
(FMOTL) 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία της παρουσίασης σχετικά με αυτό το είδος 
εξτρεμιστικής ομάδας ή κινημάτων θα παρουσιάσει την παρουσίασή της σε άλλους. 
 
Υπενθυμίζουμε ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να δείξει εκτίμηση για τις προσπάθειες κάθε ομάδας 
που παρουσίασε την παρουσίαση. Μπορεί να τους δώσει μια ανταμοιβή υπό τη μορφή ενός 
γλυκού, η οποία θα συμβάλει σε μια καλή διάθεση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 11   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12   ↓  
Πολιτικο-Θρησκευτικός Εξτρεμισμός 

 
Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πολιτικο-θρησκευτικό 
εξτρεμισμό. Στη συνέχεια, η ομάδα των συμμετεχόντων θα παρουσιάσει το συγκεκριμένο 
παράδειγμα της πολιτικο-θρησκευτικής εξτρεμιστικής ομάδας. 
 
Πληροφορίες για τον πολιτικο-θρησκευτικό εξτρεμισμό 
Μια μορφή ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στη βία που συνδέεται με μια πολιτική ερμηνεία 
της θρησκείας. Οποιαδήποτε θρησκεία μπορεί να γεννήσει αυτό το είδος βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης. Οι θρησκευτικοί τρομοκράτες είναι συχνά πρόθυμοι να δολοφονήσουν 
επειδή πιστεύουν ότι είναι στην υπηρεσία του Θεού. Δεν έχουν καμία συμπάθεια για τα θύματά 
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τους, επειδή βλέπουν αυτά τα θύματα ως εχθρούς του Θεού. Παράλληλα, είναι έτοιμοι να 
θυσιάσουν τη ζωή τους επειδή περιμένουν τεράστιες ανταμοιβές μετά θάνατον. 
 
Παραδείγματα πολιτικο-θρησκευτικών εξτρεμιστικών ομάδων και κινημάτων 
 
AL QAIDA, AL SHABAAB, AUM SHINRIKYO (AUM), BOKO HARAM, HAMAS, HEZBOLLAH, 
LIBERATION TIGERS OF TAMIL EELAM (LTTE), MANMASI NATIONAL CHRISTIAN ARMY, TALIBAN 
 
Η ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την προετοιμασία της παρουσίασης σχετικά με αυτό το είδος 
εξτρεμιστικής ομάδας ή κινημάτων θα παρουσιάσει την παρουσίασή της σε άλλους. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 12   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13   ↓  
Πώς μπορούν οι γονείς να κρατήσουν έναν νεαρό έφηβο ασφαλή από απειλές στο 

Διαδίκτυο; 
 
Οι γονείς ζητούν μερικές φορές από τους δασκάλους και τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής 
συμβουλές και τους ρωτούν πώς να προστατεύουν τα παιδιά τους στο Διαδίκτυο. Οι γονείς συχνά 
μπερδεύονται για αυτό το ζήτημα επειδή τα παιδιά τους, ειδικά οι έφηβοι, κατανοούν το 
Διαδίκτυο και τον ψηφιακό κόσμο πολύ καλύτερα από ό, τι οι ίδιοι. Αυτή η δραστηριότητα 
προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς για τις ερωτήσεις των γονέων στον τομέα των ψηφιακών 
απειλών. 
 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Πρέπει οι γονείς να ενδιαφέρονται για το τι κάνει ο/η έφηβος/η γιος/κόρη τους στο 

Διαδίκτυο; 
 Πρέπει οι γονείς και τα παιδιά τους να συμφωνήσουν σε ορισμένους κανόνες για το 

πέρασμα του χρόνου στο Διαδίκτυο; 
 Ποια θέματα πρέπει να συζητήσουν μαζί για να προστατεύσουν τα παιδιά τους στο 

Διαδίκτυο; 
 

Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διαβάσουν στα 
εγχειρίδια τους. 
 
Οι γονείς πρέπει να μιλούν στους νέους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και να εξηγούν τους 
κινδύνους. Πρέπει να εξηγήσουν τι είναι η κριτική σκέψη και να δώσουν πρακτικά παραδείγματα. 
Εδώ είναι χρήσιμες προτάσεις για να κρατήσετε τους εφήβους ασφαλέστερους: 
 Μιλήστε μαζί τους για το τι κάνουν στο Διαδίκτυο 
 Ζητήστε τους να σας δείξουν μερικές από τις αγαπημένες τους σελίδες 
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 Δείχνουν ενδιαφέρον για το ποιοι είναι οι φίλοι τους με τους οποίους είναι 
συνδεδεμένοι 

 Ρωτήστε τους πώς αποφασίζουν με ποιον να είναι φίλοι 
 Δοκιμάστε και να τους κάνουν ‘φίλο’ στα κοινωνικά δίκτυα 
 Συμφωνείστε το χρονικό διάστημα που θα ξοδεύουν στο διαδίκτυο και τις σελίδες που 

επισκέπτονται 
 Εγείρετε το ζήτημα του ακατάλληλου περιεχομένου. Έχουν έρθει σε επαφή με τέτοιο 

περιεχόμενο; 
 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν πώς να αναφέρουν παράνομες συμπεριφορές στο διαδίκτυο 

 
Οι έφηβοι δεν αντιλαμβάνονται τους ανθρώπους που έχουν συναντήσει στο διαδίκτυο μέσω της 
κοινωνικής δικτύωσης και των online παιχνιδιών ως ξένους – είναι απλώς φίλοι στο Διαδίκτυο. 
Οι γονείς μπορούν να επισημάνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τους ανθρώπους να ψεύδονται 
μέσω διαδικτύου από ό, τι στην πραγματική ζωή. Ιδανικά, οι γονείς πρέπει να είναι φίλοι με 
τον/ην έφηβο/η γιό/κόρη τους στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά αν υπάρχει αντίδραση σε 
μια τέτοια προσπάθεια, μπορούν να ζητήσουν από έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας που και οι 
δύο εμπιστεύονται να δοκιμάσουν. 
 
Οι γονείς θα πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον για τις διαδικτυακές δραστηριότητες του/ης 
εφήβου/ης γιού/κόρης τους με τον ίδιο τρόπο που κάνουν με τις δραστηριότητές τους εκτός 
διαδικτύου. Βάσει ποιων κριτηρίων επιλέγει τους φίλους της/του; Πώς και έχουν τόσους 
διαδικτυακούς φίλους; Μην φοβάστε να ρωτήσετε, καθώς είναι σημαντικό να συζητήσετε μαζί 
τους την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 
 
Οι γονείς θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ορισμένους βασικούς κανόνες μαζί με τα παιδιά και να 
εξετάσουν το χρονικό διάστημα που τους επιτρέπεται να περάσουν στο Διαδίκτυο, τις 
ιστοσελίδες που επισκέπτονται και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. 
 
Οι γονείς μπορούν να συζητήσουν μαζί τους τις ρυθμίσεις απορρήτου στους λογαριασμούς των 
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για να διατηρήσουν προσωπικές πληροφορίες ιδιωτικές. Οι 
γονείς θα πρέπει να τους μιλήσουν για το τι πρέπει να κάνουν αν δουν κάτι ανησυχητικό ή 
ενοχλητικό ή αν κάποιος άγνωστος έρχεται σε επαφή μαζί τους και τους κάνει να αισθάνονται 
άβολα. 
 
Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές ιστοσελίδες που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να μάθουν 
περισσότερα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Οι γονείς μπορούν να βρουν μερικές από αυτές 
στο Google. 
 
Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τους απαντήσουν από την άποψη των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας νέες γνώσεις. 
 Πρέπει οι γονείς να ενδιαφέρονται για το τι κάνει ο/η έφηβος/η γιός/κόρη τους στο 

Διαδίκτυο; 
 Πρέπει οι γονείς και τα παιδιά τους να θέσουν μαζί ορισμένους κανόνες για τον χρόνο 

που περνάνε στο Διαδίκτυο; 
 Ποια θέματα πρέπει να συζητήσουν μαζί για να προστατεύσουν τα παιδιά τους στο 

Διαδίκτυο; 
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Μπορείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις 
εμπειρογνωμόνων. Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14   ↓  
Τι πρέπει να κάνω εάν πιστεύω ότι ο μαθητής μου ριζοσπαστικοποιείται; 

 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Τι μέτρα πρέπει να λάβετε αν ανησυχείτε ότι ένας μαθητής σας ριζοσπαστικοποιείται; 
 Είναι καλή ιδέα να μιλήσετε ανοιχτά; 
 Είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς, έναν 

εξειδικευμένο οργανισμό ή την αστυνομία; 
Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διαβάσουν στα 
εγχειρίδια τους. 
 
Εάν ανησυχείτε ότι ο μαθητής σας ριζοσπαστικοποιείται, έχετε πολλές επιλογές. Μια συζήτηση 
μαζί του είναι ένας καλός τρόπος για να δείτε εάν η διαίσθηση σας είναι σωστή, αλλά ίσως 
προτιμάτε να μοιραστείτε τις ανησυχίες σας με κάποιον άλλο. 
 
Αν προτιμάτε να μιλήσετε με κάποιον άλλο πριν μιλήσετε με τον μαθητή σας, υπάρχουν πολλές 
επιλογές, άτομα και οργανώσεις στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και 
συμβουλές: 
 Συζητήστε το θέμα με άλλους εκπαιδευτικούς ή με τους γονείς. Εξηγήστε τις ανησυχίες 

σας και μάθετε αν έχουν παρατηρήσει κάτι από το συνηθισμένο. Λαμβάνοντας μια άλλη 
οπτική μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε αν κάτι είναι λάθος. 

 Οργανώστε μια συνάντηση με τη διεύθυνση του σχολείου. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 
σας συμβουλεύσουν για την καλύτερη προσέγγιση ή να συστήσουν κάποιον 
εμπειρογνώμονα που είναι σε θέση να βοηθήσει. 

 Η τοπική αστυνομική δύναμη ή η τοπική αρχή μπορούν επίσης να σας δώσουν συμβουλές 
και υποστήριξη. Εάν ο μαθητής σας δεν έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα, μιλώντας στην 
αστυνομία ή την τοπική αρχή δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα. Θα συζητήσετε τις 
ανησυχίες σας και θα ζητήσετε προτάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προστασίας του 
μαθητή σας. 

Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τις απαντήσουν μέσα από την οπτική των εμπειρογνωμόνων και βάσει των γνώσεων που 
έχουν αναπτύξει. 
 Τι μέτρα μπορείτε να κάνετε όταν ανησυχείτε ότι ο μαθητής σας ριζοσπαστικοποιείται; 
 Είναι καλή ιδέα να μιλήσετε ανοιχτά; 
 Είναι σωστό να επικοινωνήσετε με τη διοίκηση του σχολείου, τους γονείς, έναν 

εξειδικευμένο οργανισμό ή την αστυνομία; 
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Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί στην πρακτική ζωή; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 14   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15   ↓  
Πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τους εφήβους από εξτρεμιστικές επιρροές στο 

Διαδίκτυο; 
 
Όπως ήδη αναφέραμε, οι γονείς ζητούν μερικές φορές από τους δασκάλους και τους 
εργαζόμενους της πρώτης γραμμής για συμβουλές και τους ρωτούν πώς να προστατεύουν τα 
παιδιά τους στο Διαδίκτυο. Αυτή η δραστηριότητα προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς και τους 
εργαζόμενους της πρώτης γραμμής για τις ερωτήσεις των γονέων στον τομέα των διαδικτυακών 
εξτρεμιστικών επιρροών. 
 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά από εξτρεμιστικές επιρροές στο Διαδίκτυο; 
 Είναι δυνατόν, σήμερα, να περιορίσετε την πρόσβαση ενός παιδιού στο διαδίκτυο; 
 Τι δεξιότητες και γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αντιμετωπίσει 

ριζοσπαστικές απειλές στο Διαδίκτυο; 
 Τι μέτρα μπορούν να λάβουν οι γονείς; 

Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διαβάσουν στα 
εγχειρίδια τους. 
 
Το να είσαι ειλικρινής με τους εφήβους και να τους μιλάς τακτικά είναι ο καλύτερος τρόπος να 
τους βοηθήσεις και να τους κρατήσεις ασφαλείς. Οι γονείς πρέπει να ενδιαφέρονται για τις 
απόψεις και τις απόψεις του παιδιού και να διατηρούν μια ανοιχτή σχέση βασισμένη στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θυμηθείτε ότι η ασφάλεια ενός παιδιού επεκτείνεται και στην 
ηλεκτρονική του δραστηριότητα. 
Οι συζητήσεις για το σεξ και τα ναρκωτικά με τους εφήβους είναι αμήχανες αλλά απαραίτητες. 
Είναι σημαντικό να τους μιλήσουμε και για τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση. 
Ακούγοντας τα παιδιά και δίνοντάς τους τα γεγονότα θα τους βοηθήσει να αμφισβητήσουν 
εξτρεμιστικά επιχειρήματα και να αποτρέψουν απειλές ριζοσπαστικοποίησης. 
 
Η χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων από εξτρεμιστικές ομάδες έχει γίνει ένας 
παραγωγικός τρόπος για να διαδώσουν την ιδεολογία τους. Ως εκ τούτου, για να βοηθήσει να 
κρατήσει τα παιδιά ασφαλή οι γονείς θα πρέπει: 
 Μιλήστε στα παιδιά για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 
 Παρακολουθήστε τις σελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά. 
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 Για τα μικρότερα παιδιά, χρησιμοποιήστε γονικό έλεγχο σε προγράμματα περιήγησης, 
παιχνίδια και κοινωνικά μέσα για να φιλτράρετε ή να παρακολουθήσετε τι μπορούν να 
δουν. 

 Να θυμάστε ότι ακόμη και μικρά παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε εξτρεμισμό στο διαδίκτυο. 
 Δείξτε ενδιαφέρον για τις απόψεις και τις θέσεις του παιδιού διατηρώντας μια ανοιχτή 

σχέση βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. 
 
Η προσπάθεια να περιοριστεί η χρήση του διαδικτύου και των κινητών συσκευών από τα παιδιά 
δεν είναι μια ρεαλιστική λύση.  Αντ' αυτού, οι γονείς θα πρέπει να τους διδάξουν να καταλάβουν 
ότι, μόνο και μόνο επειδή κάτι εμφανίζεται σε έναν ιστότοπο, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. 
Μάθετε τους έφηβους να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν κριτική σκέψη. 
 
Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι άτομα και ομάδες με εξτρεμιστικές απόψεις χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα για να διαδώσουν τις ιδεολογίες τους. Τα παιδιά ξοδεύουν πολύ 
χρόνο σε απευθείας σύνδεση, και αυτό τους έχει κάνει πιο επιρρεπείς στον εξτρεμισμό. 
 
Οι εξτρεμιστικές ομάδες αξιοποιούν τις ανασφάλειες των νέων. Συχνά ισχυρίζονται ότι 
προσφέρουν απαντήσεις και υπόσχονται μια αίσθηση ταυτότητας που συχνά αναζητούν οι 
ευάλωτοι νέοι. Αυτά τα συναισθήματα ανασφάλειας μπορεί να ενισχυθούν όταν ένα παιδί 
αισθάνεται: 
 Περιθωριοποιημένο από την κοινωνία 
 Παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς 
 Αποκλεισμένο από την επικρατούσα τάση 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προσηλυτισμού τους, οι εξτρεμιστικές ομάδες προσπαθούν επίσης 
για να υπονομεύσουν την εξουσία των γονέων. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για 
ευάλωτα παιδιά που δεν έχουν γονική καθοδήγηση ή που προέρχονται από ασταθή οικογενειακά 
περιβάλλοντα. 
Οι εξτρεμιστικές ομάδες χρησιμοποιούν επίσης πολύ εξελιγμένες μεθόδους για να 
ενεργοποιήσουν συναισθήματα θυμού, αδικίας και ντροπής που ένα παιδί μπορεί να αισθάνεται 
προς έναν γονέα. 
Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οποιοδήποτε παιδί μπορεί να επηρεαστεί από τον 
εξτρεμισμό. Οι γονείς μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο παρέχοντας συναισθηματική 
υποστήριξη που λειτουργεί ως εναλλακτική λύση στις εξτρεμιστικές αφηγήσεις που μπορεί να 
υιοθετήσουν οι έφηβοι. 
 
Δεν είναι εύκολο να μιλήσετε με τους εφήβους για τους κινδύνους του εξτρεμισμού, αλλά όπως 
και με θέματα όπως το σεξ και τα ναρκωτικά, είναι απαραίτητο. Οι γονείς πρέπει να δώσουν σε 
ένα παιδί μια αίσθηση ασφάλειας ώστε να μπορούν να μιλήσουν για δύσκολα θέματα. 
 
Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τους απαντήσουν από την άποψη των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας νέες γνώσεις. 
 Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά από εξτρεμιστικές επιρροές στο Διαδίκτυο; 
 Είναι δυνατόν, σήμερα, να περιορίσετε την πρόσβαση ενός παιδιού στο διαδίκτυο; 
 Τι δεξιότητες και γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αντιμετωπίσει 

ριζοσπαστικές απειλές στο Διαδίκτυο; 
 Τι μέτρα μπορούν να λάβουν οι γονείς; 
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Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί στην πρακτική ζωή; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 15   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16   ↓  
Ποιοι έφηβοι είναι ευάλωτοι στη ριζοσπαστικοποίηση; 

 
Μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη δραστηριότητα με μια σύντομη συζήτηση. Μέσα από αυτή τη 
συζήτηση, θα μάθετε τις απόψεις των συμμετεχόντων και θα ενθαρρύνετε την ανταλλαγή 
πρακτικών εμπειριών και απόψεων σχετικά με το θέμα. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι 
σκέφτονται για τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 Ποιοι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στη ριζοσπαστικοποίηση; 
 Υπάρχουν παράγοντες ευπάθειας που πρέπει να παρακολουθώ ως γονέας ή εργαζόμενος 

πρώτης γραμμής; 
Μετά τη συζήτηση, αφήστε τους να εξοικειωθούν με τις ακόλουθες απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Μπορείτε να παρουσιάσετε τις πληροφορίες ή οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διαβάσουν στα 
εγχειρίδια τους. 
 
Οι έφηβοι από όλα τα οικογενειακά υποόβαρθα μπορούν να ριζοσπαστικοποιηθούν. Εδώ είναι 
μερικοί από τους κοινούς παράγοντες που πρέπει να προσέξετε. Ως γονέας ή εργαζόμενος 
πρώτης γραμμής, πιθανότατα θα αναγνωρίσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες ή 
αλλαγές στη συμπεριφορά πριν από οποιονδήποτε άλλο και να είστε σε θέση να 
χρησιμοποιήσετε την κρίση σας για να μάθετε αν ένας έφηβος είναι ευάλωτος. Οι ακόλουθες 
συμπεριφορές είναι ένας οδηγός και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο καθένας μπορεί να 
επηρεαστεί από τη ριζοσπαστικοποίηση. Παράγοντες που κάνουν ένα νέο ευάλωτο: 
 Αγωνίζεται να αποκτήσει μια αίσθηση ταυτότητας 
 Είναι Αποστασιοποιημένος από το πολιτιστικό ή θρησκευτικό του υπόβαθρο 
 Δυσκολεύεται να προσαρμοστεί με τον πολιτισμό στη χώρα που ζείτε 
 Αμφισβητεί τη θέση του στην κοινωνία 
 Οικογενειακά προβλήματα 
 Βιώνει ένα τραυματικό γεγονός 
 Βιώνει ρατσισμό ή διακρίσεις 
 Παρουσιάζει δυσκολίες στις κοινωνικές του συναναστροφές, έλλειψη ενσυναίσθησης ή 

μη κατανόηση των συνεπειών των πράξεών του 
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 
Οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα κάνει τους εφήβους πιο επιρρεπείς στο να πιστεύουν ότι οι 
ισχυρισμοί των εξτρεμιστών είναι η απάντηση στα προβλήματά τους. 
 
Εξωτερικοί παράγοντες παίζουν επίσης ρόλος, όπως για παράδειγμα εντάσεις στην κοινότητα, τα 
γεγονότα που επηρεάζουν τη χώρα ή την περιοχή από την οποία προέρχονται αυτοί ή οι γονείς 
τους ή έχουν φίλους ή μέλη της οικογένεια τους που έχουν ενταχθεί σε εξτρεμιστικές ομάδες. Η 
έκθεση σε μονόπλευρες απόψεις συμβάλλει στη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης. 
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Τώρα μπορείτε να επαναλάβετε τις ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν 
να τους απαντήσουν από την άποψη των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιώντας νέες γνώσεις. 
 Ποιοι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς στη ριζοσπαστικοποίηση; 
 Υπάρχουν παράγοντες ευπάθειας που πρέπει να παρακολουθείτε ως γονείς ή 

εργαζόμενοι πρώτης γραμμής; 
Μπορείτε να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απόψεις εμπειρογνωμόνων. 
Εάν ναι, πώς μπορεί αυτή η γνώση να χρησιμοποιηθεί στην πρακτική ζωή; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 16   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17   ↓  
Εξερευνήστε τους δύο πρώτους πόρους προσομοίωσης 

 
Οι πόροι προσομοίωσης του έργου HYPER παρουσιάζουν τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης σε 
διαφορετικά κανάλια κοινωνικών μέσων. Οι πόροι δείχνουν πώς όσοι επιδιώκουν να 
επηρεάσουν ευάλωτους νέους χρησιμοποιούν κατά κόρων τις διαδικτυακές πλατφόρμες των 
κοινωνικών μέσων για να εντοπίσουν, να ξεχωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με τους στόχους 
τους. 
 
Το HYPER παρέχει μια πλήρη συλλογή πληροφοριών σε έναν εκπαιδευτικό πόρο που καταγράφει 
τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους ριζοσπάστες και 
παρουσιάζει τις πρακτικές αυτές ως προσομοιώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
εκπαίδευση και προστασία των νέων από αυτή την ύπουλη απειλή. Οι προσομοιώσεις 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της απαραίτητης κατανόησης των απειλών που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι και του τρόπου με τον οποίο εκδηλώνονται στα πανταχού παρόντα σήμερα μέσα 
ενημέρωσης. Εκτός από τους πόρους προσομοίωσης, παρέχονται 12 πόροι αυτοβοήθειας με 
υλικό για βαθύτερο προβληματισμό. Αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς ως 
εκπαιδευτές, αλλά και απευθείας από νέους ηγέτες και γονείς για την αντιμετώπιση των 
διαδικασιών ριζοσπαστικοποίησης. Επιπρόσθετα, το έργο έχει αναπτύξει πρόγραμμα κατάρτισης 
νέων για το θέμα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εργασία σας στην πρώτη γραμμή για να 
εκπαιδεύσετε άλλους νέους και εκπαιδευτές για να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Τώρα ας 
ρίξουμε μια ματιά στους διάφορους πόρους και πώς μπορείτε να εργαστείτε μαζί τους. 
 
Εξερεύνηση πόρων προσομοίωσης - κύκλος 1 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζεύγη για την εξερεύνηση των πόρων προσομοίωσης 
 
Σε ζεύγη μελετήστε τον πόρο προσομοίωσης που ονομάζεται "Πώς συνειδητοποιείτε, ότι 
ριζοσπαστικοποιείστε". 
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για το περιεχόμενο και καταθέστε τις εμπειρίες σας ως 
εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή στον τομέα της νεολαίας όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 
μέσω διαδικτύου. 

 Ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες με τα διαδικτυακά παιχνίδια; 
 Ποιες είναι οι εμπειρίες σας με τη νεολαία σε σχέση με τα διαδικτυακά παιχνίδια; 
 Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια ριζοσπαστικοποίησης που επισημαίνονται σε 

αυτόν τον πόρο; 
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 Ποια είναι η δική σας εμπειρία όσον αφορά τα προειδοποιητικά σημάδια 
ριζοσπαστικοίησης των νέων; 

 Πώς θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πόρο στην καθημερινή σας εργασία 
με τη νεολαία; 

 
Εξερεύνηση των πόρων αυτοβοήθειας – συνέχεια κύκλου 1 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζεύγη των δύο για την εξερεύνηση των πόρων αυτοβοήθειας 
 
Σε ζεύγη μελετήστε τον πόρο αυτοβοήθειας υπό τον τίτλο "παιχνίδια στον υπολογιστή και  
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης". 
Συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να διερευνήστε πως το περιεχόμενο του πόρου αυτού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις δράσεις σας. 
 Ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες με τη νεολαία σε καταστάσεις όπως περιγράφονται 

στον πόρο αυτοβοήθειας; 
 Πώς μπορείτε να ενισχύσετε τους ηγέτες νέους στο να επηρεάσουν τους συνομήλικους 

τους και να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω 
διαδικτύου; 

 Πώς θα μπορούσε αυτός ο πόρος να είναι χρήσιμος στην καθημερινή σας εργασία; 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 17   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18   ↓  
Εξερευνήστε τον επόμενο πόρο προσομοίωσης 

 
Εξερεύνηση πόρων προσομοίωσης – κύκλος 2  
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζεύγη για να μελετήσουν τον πόρο που παρουσιάζει τη 
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης μέσω ιστολογίων (blogs). 
 
Οι παρακάτω ερωτήσεις βοηθούν να συζητήσετε το περιεχόμενο και να καταθέσετε τις δικές σας 
εμπειρίες σχετικά με τη νεολαία και τα ιστολόγια 
 
 Ποιες είναι οι δικές σας εμπειρίες με τα blogs; Για ποιο σκοπό τα χρησιμοποιείτε; 
 Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια για τη ριζοσπαστικοποίηση που επισημαίνονται 

σε αυτόν τον πόρο; 
 Έχετε κάποια εμπειρία με τους εφήβους να μιλάνε γι' αυτό; 
 Πώς θα έρθετε σε επαφή με κάποιον που ριζοσπαστικοποιείται έτσι και τι νομίζετε ότι 

πρέπει να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση; 
 
Πρακτική άσκηση 
Η υπόθεση Leonora Messinger – μια Γερμανίδα που μετακόμισε στο Ισλαμικό Κράτος 
 
Παιχνίδι συντονισμού βασισμένο σε μια ιδέα από www.gesichtzeigen.de 
Αυτή η πρακτική δραστηριότητα αποτελεί επίσης μέρος του προγράμματος κατάρτισης από 
εκπαιδευτές, το οποίο θα εφαρμοστεί από εκπαιδευτές που ολοκληρώνουν την ενδοϋπηρεσιακή 
εκπαίδευση. 
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Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχοντες να σκεφτούν τη διαδικασία της 
ριζοσπαστικοποίησης. Διερευνούν τα σημάδια της ριζοσπαστικοποίησης και σκέφτονται τρόπους 
για να αποτρέψουν τους συνομηλίκους να εμπλακούν στη διαδικασία. Η περίπτωση της Leonora 
Messinger είναι ένα παράδειγμα του πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να αναγνωρίσουμε τα 
σημάδια και να αντιδράσουμε εγκαίρως. 
 
 
 
 
 
Μπορείτε να βρείτε το κείμενο για το παιχνίδι στο εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου 
 
Βήμα 1: Βάλτε τις καρέκλες με ολόκληρη την ομάδα σε ημικύκλιο. 
Βήμα 2: ένας συμμετέχοντας πρέπει να διαβάσει το άρθρο στην υπόλοιπη ομάδα. Επιλέξτε ένα 
άτομο για αυτήν την εργασία. 
Βήμα 3: οι άλλοι συμμετέχοντες παίρνουν μια κάρτα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες 
συντονισμού) και να γράψετε "διακοπή" στην κάρτα. 
Βήμα 4: ένας συμμετέχοντα είναι απαραίτητος για τη συλλογή αποτελεσμάτων σε κάρτες. 
Επομένως, οι σημειώσεις λαμβάνονται στις κάρτες. Τα αποτελέσματα που συλλέγονται 
απλώνονται στο πάτωμα. Επιλέξτε ένα άτομο για αυτήν την εργασία. 
Βήμα 5: Αφήστε τον υπεύθυνο συμμετέχοντα να διαβάσει το άρθρο της εφημερίδας. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν τώρα να σταματήσουν την ανάγνωση με την κάρτα διακοπής τους 
όταν πιστεύουν ότι υπήρχε ένα σημάδι για ριζοσπαστικοποίηση στην ιστορία. Συλλέξτε τα 
σημάδια στις κάρτες και απλώστε τα στο πάτωμα. 
Βήμα 6: το επόμενο βήμα είναι να σκεφτούμε τρόπους αντίδρασης και να αποτρέψουμε 
περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση. Συλλέξτε προτάσεις σε κάρτες (χρησιμοποιήστε άλλο χρώμα) 
και συνδέστε τις με τα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης που συλλέξατε πριν. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 18   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19   ↓  
Εξερευνήστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για συνομηλίκους και για γονείς, εθελοντές 

νέων και κηδεμόνες 
 
Στο έργο HYPER, αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα κατάρτισης για να σας υποστηρίξουν στη 
δουλειά σας με τη νεολαία και με γονείς, εθελοντές νέων και κηδεμόνες. Σε αυτή τη 
δραστηριότητα, θα ρίξουμε μια ματιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το υλικό που 
αναπτύχθηκε για τις ανάγκες κατάρτισης. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα HYPER αποτελείται από 5 εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών για 20 
συνολικά ώρες μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών και το εγχειρίδιο 
μαθητευόμενου έχουν ως στόχο να παρέχουν στους εκπαιδευτές νεολαίας υλικό και  
καθοδήγηση για την υλοποίηση αυτών των εργαστηρίων. 
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60 
λεπτά 

Χωριστείτε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα θα μελετήσει 1 εργαστήριο και το υποστηρικτικό υλικό. 
Απλά περάστε από το εγχειρίδιο εκπαίδευσης για να πάρετε μια γενική εικόνα. (10 λεπτά) 
 
Ξεκινήστε μια ομαδική συζήτηση παρουσιάζοντας την ιδέα κάθε εργαστηρίου αναδεικνύοντας 
σύντομα τις ακόλουθες πτυχές (5 λεπτά το καθένα): 
 κύρια ιδέα του εργαστηρίου 
 μέθοδοι και υλικά 

 
Tο πρόγραμμα κατάρτισης HYPER βοηθά τους γονείς, τους εθελοντές νέων και τους κηδεμόνες 
να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας και να χειριστούν 
αυτές τις αυξανόμενες απειλές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 15 ώρες μάθησης σε 
μια τάξη και 10 ώρες αυτοκατευθυμένης μάθησης. 
 
Κάντε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με την ιδέα της κατάρτισης για γονείς ,εθελοντές νέων και 
κηδεμόνες (20 λεπτά): 
 Ποιες είναι οι εμπειρίες σας όσον αφορά τις υπάρχουσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για 

αυτήν την ομάδα-στόχο; 
 Πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την εκπαίδευση στον τομέα εργασίας σας; 
 Πως πιστεύετε ότι μπορείτε να ενθαρρύνετε γονείς και κηδεμόνες να λάβουν μέρος στην 

εκπαίδευσή σας; 
 
Συλλέξτε τις βέλτιστες πρακτικές και ιδέες και απεικονίστε τες σε flipchart ή σε ένα πίνακα. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 19   ↑ 
 
 

↓   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20   ↓  
Συνολική αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης; 

 
Στόχος της τελευταίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η αξιολόγηση του προγράμματος 
κατάρτισης. Ένας άλλος στόχος είναι να αποχαιρετήσουμε τους συμμετέχοντες και να 
διερευνήσουμε τις πιθανότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των 
συμμετεχόντων αλλά και μεταξύ των ίδιων των συμμετεχόντων. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο από το εγχειρίδιο μαθημάτων των 
συμμετεχόντων, για να αξιολογήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εξηγήστε στους 
συμμετέχοντες πώς και ζητήστε τους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 
 
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορούν να αφαιρεθούν από τα εγχειρίδια και να σας 
παραδοθούν αφού συμπληρωθούν. Εάν οι συμμετέχοντες θέλουν να διατηρήσουν τα εγχειρίδια 
άθικτα, μπορούν να τραβήξουν μια φωτογραφία και να σας στείλουν τη φωτογραφία 
ερωτηματολογίου στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. 
 
Εκτός από τη γραπτή αξιολόγηση, θα πρέπει να αφιερώσετε μέρος της τελικής δραστηριότητας 
για να ευχαριστήσετε τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους. Θα πρέπει να αναφέρετε τι 
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σας άρεσε ως εκπαιδευτής. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 
εκφράσουν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους σχετικά με το τελικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να τους ζητήσετε να απαντήσουν στις ακόλουθες 
ερωτήσεις: 
 Πώς θα αξιολογούσατε το εξερχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 
 Τι σας άρεσε; 
 Ποιες από τις μαθησιακές δεξιότητες και γνώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην 

πρακτική σας ζωή; 
 
Μην ξεχάσετε να παρουσιάσετε το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το δεύτερο 
μέρος περιέχει οδηγίες και δραστηριότητες για ανεξάρτητη, αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 
Περιλαμβάνει δραστηριότητες για 20 ώρες μάθησης. Χρησιμοποιώντας το δεύτερο μέρος, οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 
του εκπαιδευτικού προγράμματος. 
 
Μην ξεχάσετε επίσης να αποχαιρετήσετε τους συμμετέχοντες και να οργανώσετε οποιαδήποτε 
περαιτέρω συνεργασία μεταξύ εσάς και αυτών ή μεταξύ των συμμετεχόντων εάν έχουν δείξει 
ενδιαφέρον για αυτό κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
 

↑   ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 20   ↑ 
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