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8Ο ΕΤΉΣΙΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΤΟΥ IARS:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΈΣ
Λονδίνο, 29 Ιανουαρίου 2020
Το συνέδριο θα συγκεντρώσει όλους τους εταίρους,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που συμμετείχαν
στο YEIP, καθώς και νέους ανθρώπους, υπευθύνους λήψης
αποφάσεων και μελετητές από όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο
αυτό, θα συζητηθούν λύσεις, θα προσδιορισθούν βέλτιστες
πρακτικές και θα δημιουργηθούν οι απαραίτητοι χώροι
για συζητήσεις και ευκαιρίες δικτύωσης. Το συνέδριο θα
επικεντρωθεί στους νέους, με στόχο τόσο να καταπολεμήσει
τα εμπόδια για τη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών
και πρακτικών μέσω της παρουσίασης λύσεων βασισμένων σε
στοιχεία, όσο και να δώσει μια δίοδο στις φωνές που περιέχουν
θετική αλλαγή. Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί επίσης το
ηλεκτρονικό βιβλίο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και
τα στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων
περισσότερων από 3.000 νέων και επαγγελματιών σχετικά με
το ζήτημα της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΉ:
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.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση για παρουσίαση περιλήψεων σε εργαστήρια στο Διεθνές Ετήσιο
Συνέδριό μας. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα που καλύπτουν τις ευρωπαϊκές φωνές σε θέματα
νεολαίας με έμφαση στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας, την ενδυνάμωση και την
κοινωνική ένταξη. Η προθεσμία λήγει στις 6 Ιανουαρίου και θα πρέπει να σταλεί στο yeip@iars.
org.uk. Συμπεριλάβετε στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Υποβολή Περίληψης» και το
απευθύνετε στον Δρ Γαβριηλίδη.
Η περίληψη θα πρέπει να είναι έως 200 λέξεις και να περιλαμβάνει έναν προτεινόμενο τίτλο, το
όνομα του ατόμου που θα παρουσιάσει. Η υποβολή θα πρέπει να γίνει στα αγγλικά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου ή επικοινωνήστε με το yeip@iars.org.uk .
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν προωθούσατε το συνέδριό μας στο δίκτυό σας. Η είσοδος είναι
δωρεάν για όλους-ες τους μαθητές-τριες, ενώ παρέχονται υποτροφίες για τους/τις ενήλικους-ες
ενδιαφερόμενους-ες φορείς.
Περισσότερα…
https://yeip.org/2019/11/27/call-for-papers/
https://www.iars.org.uk/online/8conference/

ΝΈΑ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΊΑΙΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΊΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ
Διαθέσιμη είναι η νέα έρευνα του ευρωπαϊκού έργου Youth Empowerment and Innovation (YEIP),
που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, με στοιχεία για τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση των νέων στην
Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Ιταλία.
Η έρευνα με στοιχεία από 400 συμμετέχοντες/ουσες καταγράφει τις απόψεις των νέων ηλικίας
16-29 ετών σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, την περιθωριοποίηση και το αίσθημα του
ανήκειν σε μία ομάδα.
Τα νέα στοιχεία δείχνουν σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών διακρίσεων και των ακραίων
ιδεολογιών, ενώ η έρευνα τονίζει ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο πολιτικής
της Ε.Ε για την καλύτερη αντιμετώπιση του αυξανόμενου εθνικισμού και εξτρεμισμού
https://yeip.org/2019/11/07/new-youth-led-research-data-on-violent-youth-radicalisation-just-released/

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ

ΦΟΡΕΊΣ ΧΆΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+
Πρόγραμμα της Ε.Ε YEIP ξεκίνησε ένα δωρεάν
εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής που στοχεύει στην αντιμετώπιση και
την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην
Ευρώπη.
Το εργαλείο περιλαμβάνει θεωρία, βίντεο,
εργαλεία αυτοπαρατήρησης και εξωτερικούς
πόρους που περιλαμβάνουν τέσσερα θέματα:
κατανόηση του φαινομένου της βίαιης
ριζοσπαστικοποίησης, θετική ψυχολογία
και μοντέλο καλής ζωής, ακρόαση των νέων
και προώθηση της συμμετοχής τους από την
πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης
μέσω της προαγωγής της κριτικής σκέψης.

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι σχεδιασμένη για
επαγγελματίες που εργάζονται με νέους
ανθρώπους, με στόχο να τους βοηθήσει να
αποτρέψουν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και
την περιθωριοποίηση.
Το εργαλείο διδάσκει στους επαγγελματίες να
χρησιμοποιούν το μοντέλο πρόληψης του YEIP,
βασισμένο στις αρχές της θετικής ψυχολογίας
και της αποκαταστατικής δικαιοσύνης.
Εγγραφείτε δωρεάν
https://yeiptraining.org/login/index.php

https://yeip.org/toolkit-for-policy-maker/
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

