
Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η βίαιη ριζοσπα-
στικοποίηση έχει γίνει ένα αυξανόμενο ζήτημα, 
ιδίως στις  νεανικές ομάδες πληθυσμών. Τα μέσα 
ενημέρωσης όλο και περισσότερο καλύπτουν εξ-
τρεμιστικά ή βίαια περιστατικά τα οποία συνοδεύο-
νται με ανοικτά ερωτήματα ως κατά πόσο υπήρχαν 
ενδείξεις, υπόνοιες, ακόμα και εάν αυτά τα περι-
στατικά θα μπορούσαν να είχανε αποτραπεί από το 
άμεσο περιβάλλον ή την κοινωνία γενικότερα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΙΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
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Πρόγραμμα χρηματοδότησης: EUROPEAN 
COMMISSION Directorate-General for Migration 
and Home Affairs, ISFP-2018-AG-CT-RAD 
Radicalisation

Η παρουσίαση αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Εσωτε-
ρικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αστυνομία.
Το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης αντιπροσωπεύει μόνο 
τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο DIVE IN στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών δράσεων, ειδικά εκείνων 
που εργάζονται με νέους ανθρώπους, ενδυναμώνοντας την γνώση και την ικανότη-
τά τους για να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν την ριζοσπαστικοποίηση (με μια 
συγκεκριμένη πραγματική εστίαση στην βίαιη ριζοσπαστικοποίηση).
To έργο DIVE IN θα παράγει ένα καινοτόμο και συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό 
και θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση η οποία 
θα τους προσφέρει «Σενάρια τα οποία βασίζονται στην πραγματική ζωή», μία 
διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται με τις 
στοχευμένες ηλικιακές ομάδες, η οποία θα είναι ανοιχτή και για τα υπόλοιπα μέλη 
της Ε.Ε, όπου θα μοιράζονται εμπειρίες αλλά και θα υπάρχει μια ενότητα για κοι-
νά προγράμματα πρόληψης με βάση τις αντίστοιχες γνώσεις που αποκτήθηκαν.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• DIVE IN – Πλαίσιο Προγράμματος
• To Εκπαιδευτικό Κέντρο του DIVE IN με το εκπαιδευτικό υλικό του και  τα δικαιολο-

γητικά για την εκπαίδευση του εκπαιδευτή και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και 
των τοπικών φορέων (συγκεκριμένα: ο ίδιος/ΕΕΚ καθηγητές, σύμβουλοι προσα-
νατολισμού και κοινωνικής ένταξης υποστηρικτές) στις τέσσερις χώρες εταίρους 
(Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία)

Οι θεματικές ενότητες είναι: 
η Διαπολιτισμικότητα, η Κοινωνική ομαδοποίηση και τα Μέτρα Πρόληψης: Δημιουργία 
σχεδίου/στρατηγικής για την κοινωνική συνοχή και την συνύπαρξη, με σκοπό την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης «στον οργανισμό μου», κατα-
νοώντας το διαδίκτυο – ως πιθανή πόρτα κατά του εξτρεμισμού και της επικίνδυνης 
συμπεριφοράς.

Ιστοσελίδα Έργου:   www.divein-project.eu
Αριθμός Πρότασης: 871087
Διάρκεια Έργου: 01.12.2019 – 30.11.2021
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