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Projekt HYPER skončil v únoru 2021. Během 
svého dvouletého trvání dosáhl projekt, který byl 
financován v Německu s podporou programu 
Erasmus+, cílů zvyšování povědomí o hrozbách 
radikalizace. Projekt byl určen mladým lidem, 
pracovníkům s mládeží, učitelům, rodičům a místním 
komunitám.

Přečtěte si tento zpravodaj, abyste se dozvěděli 
o závěrečných úkolech v projektu HYPER, a také 
abyste se dozvěděli více o tom, co jsme se během 
naší práce na tomto projektu naučili. 

Číslo projektu: 2019-3-DE04-KA205-018709

VÍTEJTE V PÁTÉM, 
ZÁVĚREČNÉM ZPRAVODAJI 
HYPER PROJEKTU!

Projektový tým HYPER zahájil tento projekt v únoru 
2019 s cílem zvýšit povědomí mladých lidí, rodičů, 
pracovníků s mládeží a učitelů o nebezpečích a 
hrozbách radikalizace, kterým mladí lidé čelí online. 

Naším cílem bylo konkrétně podpořit mladé lidi, 
aby rozpoznali nebezpečí online radikalizace. Také 
aby byli sebevědomí, schopní odolat manipulaci ze 
strany radikálních skupin, aby uměli pomoci i svým 
vrstevníkům, pokud jsou manipulováni radikálními 
skupinami a názory. 

V průběhu tohoto projektu, jakož i při zvyšování 
povědomí mezi mladými lidmi, rodiči a 
pedagogickými pracovníky, se naše vlastní oči 
otevřely. Vnímáme online hrozby a nebezpečí, 
které představuje online radikalizace.

Prostřednictvím naší práce jsme analyzovali, jakou 
mohou sociální média hrát roli při usnadňování 
radikalizace. Dozvěděli jsme se také, jak mohou 
být mladí lidé zapleteni do kriminálního chování 
tím, že pomáhají za provize prát špinavé peníze 
pro radikální skupiny. Dozvěděli jsme se, že 
radikální skupiny používají alternativní komunikační 
aplikace i speciální slovník, aby rodiče a učitelé 
neměli ponětí, o čem mladí lidé s radikály online 
komunikují. A pak jsme se také zjistili, že projekt 
HYPER a jeho nástroje jsou účinnou prevencí 
radikalizace mladých lidí. 
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Future In 
Perspective

Poté, co byl veškerý vzdělávací obsah vyvinut, 
otestován a publikován online; po absolvování 
veškerého školení a dokončení jeho hodnocení; 
je závěrečným úkolem šířit výsledky a produkty 
projektu HYPER po celé Evropě. 
V ideálním případě by se to v normálním roce 
uskutečnilo na závěrečné konferenci ve Schwerinu, 
v Německu. Koordinátor projektu měl na tuto 
konferenci pozval místní tvůrce politiky vzdělávání, 
učitele, rodiče, pedagogy mládeže a mladé lidi, aby 
se seznámili s výsledky projektu HYPER. 

Jak však víme, rok 2020 nebyl běžným rokem a 
zatím tomu tak není ani v roce 2021. Místo toho 
se všechny akce projektu konaly online v každé 
partnerské zemi.

Na každé akci využili partneři projektu HYPER 
příležitost pozvat pedagogy mládeže a rodiče z 
regionu a propagovat mezi nimi klíčové poselství 
HYPER: 

Online radikalizace mládeže je reálná 
každodenní hrozba a my všichni musíme 

podniknout kroky, abychom ochránili mladé lidi 
před radikálními skupinami.

Workshopy s rodiči, pedagogy a mladými lidmi 
se konaly v každé partnerské zemi v lednu a 
únoru 2021. Na těchto akcích se jejich účastníci 
seznamovali s problematikou radikalizace mládeže i 
s výstupy projektu HYPER. 

Konsorcium HYPER se skládá ze 6 partnerů z 
České republiky, Kypru, Francie, Německa, Irska a 
Velké Británie.

Výsledky projektu HYPER jsou pro 
celou Evropu!

Kdo realizuje HYPER?

Připojte se
Pokud se chcete dozvědět více o tom, čeho projekt 
HYPER ve vaší zemi dosáhl, nebo se dozvědět 
více o našich plánech, jak udržet platformu HYPER 
v budoucnosti, navštivte naše webové stránky: 
https://hyper-project.eu/


