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CEA DE-A VIII-A CONFERINȚA
INTERNAȚIONALĂ ANUALĂ IARS:
ÎNREGISTRĂRILE SUNT DESCHISE
LONDRA, 29 IANUARIE 2020
Conferința va reuni toți partenerii noștri, inclusiv autoritățile publice care au luat parte la proiectul YEIP, precum și tineri, factori de
decizie și experţi în educaţie din toată Europa. Prin prezentări și
ateliere vom dezbate soluții, vom identifica cele mai bune practici
și vom crea cadrul necesar pentru discuții și oportunități de creare
de contacte şi reţele. Această conferință va fi centrată pe tineri, urmărind să încurajeze elaborarea de politici și adoptarea de practici
la nivel național și european prin prezentarea de soluții bazate pe
dovezi și oferind tinerlor o platformă de exprimare a vocilor lor
care rareori sunt auzite.În cadrul conferinței se va lansa, de asemenea, o carte disponibilă în format electronic care va publica rezultatele și dovezile din proiect, inclusiv opiniile a peste 3000 de tineri și
profesioniști cu privire la problema radicalizării violente a tinerilor
și a ceea ce este realizabil din perspectiva politicilor și practicilor.

AGENDA ŞI ÎNREGISTRARE
https://www.iars.org.uk/online/8conference/
YEIP was developed in response to the Call for proposals EACEA No 34/2015 Key Action 3: Support for
policy reform - Initiatives for policy innovation – [European policy experimentations in the fields of Education,
Training and Youth led by high-level public authorities].
The project is co-funded under Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.

APEL DE COMUNICĂRI ŞI ATELIERE
ÎN CADRUL CONFERINŢEI
Organizatorii lansează un apel deschis pentru propuneri de comunicări ce vor fi prezentare în cadrul Conferinței anuale internaționale. Suntem interesați de subiecte care acoperă voci europene în problemele
tineretului, cu accent pe radicalizarea violentă, emanciparea tinerilor și incluziune socială. Rezumatul (abstractul) propunerii va fi adresat către Dr. Theo Gavrielides la adresa yeip@iars.org.uk cu subiectul “Abstract submission” până pe data de 6 ianuarie.
Rezumatul va fi redactat în limba engleză, va conţine maxim 200 cuvinte de cuvinte și va include un titlu,
numele şi afiliera insituţională a autorului. Mai multe detalii și modalități de înscriere pot fi găsite pe site-ul
conferinței sau ne puteți contacta yeip@iars.org.uk .
În plus, am aprecia foarte mult dacă ați contribui la promovarea conferinței noastre prin intermediul rețelei dvs. Intrarea este gratuită pentru toți studenții şi oferim burse de participare pentru persoanele adulte
cu atribuţii relevante pentru tema conferinţei.
Detalii:
https://yeip.org/2019/11/27/call-for-papers/
https://www.iars.org.uk/online/8conference/

NOI DATE BAZATE PE CERCETARE REALIZATĂ DE
TINERI CU PRIVIRE LA RADICALIZAREA VIOLENTĂ
A TINERETULUI
Proiectul the Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) (YEIP) a lansat date noi, colectate printr-o
cercetare realizată de 74 de tineri din Marea Britanie, Grecia, Cipru, Italia, Portugalia, Suedia și România cu
400 de subiecţi.
Timp de peste doi ani, proiectul finanțat de Erasmus +, coordonat de Institutul Internațional IARS sub conducerea profesorului Theo Gavrielides, a format echipe locale de tineri care au realizat muncă de teren în
școli, penitenciare pentru tineri, universități, centre de migranți și în mediul online.
Noile date privitoare la discursul radicalizării violente a tinerilor arată o legătură între discriminare și factorii determinanţi pentru ideologiile extreme. Deși au fost evidenţiate diferențe între formele de manifestare
ale acestui fenomen în țările participante la proiect și în întreaga Europă există un fir comun ce caracterizează căile către radicalizarea violentă.
Proiectul susține că, dacă acest subiect este abordat la nivelul politicilor UE, Europa are o șansă mai bună
de a aborda creşterea manifestărilor naționaliste și extremismul. Acest fir comun este foarte legat de modul
în care tinerii cu risc de radicalizare violentă sunt „gestionați” de sistemul de justiție existent şi de percepţia
asupra “ riscurilor” reprezentate de aceştia. Această abordare creează o înstrăinare și divizare suplimentară,
în timp ce ratele de recidivă și datele furnizate de noua cercetare subliniază eşecul acesteia.
Descărcați rezumatul executiv și rapoartele naționale:
https://yeip.org/2019/11/07/new-youth-led-research-data-on-violent-youth-radicalisation-just-released/

SET DE INSTRUMENTE

SET DE INSTRUMENTE

DESTINATE FACTORILOR
DE DECIZIE

DESTINATE
PROFESIONIŞTILOR

Proiectul Erasmus+ Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP) a lansat un set de instrumente
disponibile gratuit destinate factorii de decizie ce
vizează combaterea și prevenirea marginalizării și a
radicalizării violente în rândul tinerilor din Europa.
Acesta cuprinde aspect teoretice, videoclipuri, instrumente de auto-reflecție și resurse externe centrate pe patru subiecte: înțelegerea fenomenului de
radicalizare, psihologie pozitivă și Modelul Bunăstării, ascultarea tinerilor și promovarea participării
lor din perspectiva drepturilor omului și combaterea radicalizării prin rezolvarea conflictlor și gândirea critică.

Acest set de instrumente, realizat în cadrul proiectului YEIP - Youth Empowerment and Innovation
project, este conceput pentru profesioniștii care lucrează cu tineri, menit să îi ajute să prevină radicalizarea și marginalizarea.
Setul de instrumente îndrumă profesioniștii în utilizarea modelului de prevenire YEIP, bazat pe principiile psihologiei pozitive, modelului bunăstării și
justiției restaurative.
Pentru a-l accesa vă puteţi înregistra gratuit aici
https://yeiptraining.org/login/index.php

https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/
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Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care
reflectă doar părerile autorilor și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută
din informațiile conținute de aceasta

