ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 6 ΓΛΩΣΣΕΣ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΕΙΡ
Το Έργο Ενδυνάμωσης και Καινοτομίας Νέων (YEIP) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρώτη
του ενέργεια μέσω αυτής της Βιβλιογραφίας σε έξι διαφορετικές γλώσσες. Η Βιβλιογραφία αποτελεί
μέρος του πρώτου βήματος του YEIP για την εξάπλωση και κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης όσον
αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων και τις θετικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη.
Η Βιβλιογραφία στοχεύει να προσφέρει μια περιεκτική λίστα με αναφορές οι οποίες εντοπίστηκαν και
αναθεωρήθηκαν από τους ερευνητικούς συνεργάτες του YEIP σε επτά κράτη μέλη της ΕΕ:
1. Ηνωμένο Βασίλειο: The IARS International
2. Ελλάδα: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
3. Κύπρος: Centre for Advancement of Research and Development in Education
4. Ιταλία: Anziani e non solo
5. Πορτογαλία: Inovamais
6. Σουηδία: Linne Universitetet
7. Ρουμανία: Fundatia Schottener Servicii Sociale.

Ο Dr. Theo Gavrielides, Συντονιστής του YEIP, δήλωσε: "Είμαι παθιασμένος με την αύξηση και αξιοποίηση
της υπάρχουσας τοπικής γνώσης και έτσι αισθάνομαι ότι το ακαδημαϊκό και πολιτικό έργο στον τομέα της
ριζοσπαστικοποίησης θα μπορούσε να επωφεληθεί από μη αγγλόφωνους πόρους. Είναι επίσης σημαντικό
οι πολίτες της κάθε χώρας (επαγγελματίες, νέοι, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής,
πολιτικοί και ερευνητές) να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που δημιουργούμε τόσο
ενθουσιασμένοι ".
Η βιβλιογραφία συνοδεύεται από το ηλεκτρονικό βιβλίο "Νεαρά, περιθωριοποιημένα αλλά όχι
ριζοσπαστικοποιημένα: μια συγκριτική μελέτη των θετικών προσεγγίσεων για τη ριζοσπαστικοποίηση των
νέων" που αποτελείται από επτά κεφάλαια γραμμένα στις μητρικές γλώσσες των ερευνητών (αγγλικά,
ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, Ρουμανικός). Υποστηρίχθηκε επίσης από μια χωριστή "Συγκριτική και
Εκτεταμένη Περίληψη" γραμμένη στα Αγγλικά και παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα από όλες τις
συμμετέχουσες χώρες.
Το βιβλίο θα ανακοινωθεί στην Ιταλία στις 22 Ιανουαρίου 2018 στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:
ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού από κάτω προς τα πάνω: οι Φωνές
των νέων

Το οποίο οργανώνεται από τον οργανισμό Anziani e non solo (http://www.anzianienonsolo.it)
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:
http://yeip.org/international-conference-22-january-2018-modena-italy/

