
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο Youth2Unite έχει 

αναπτυχθεί ως απόρροια 

των αυξανόμενων 

περιστατικών εγκλημάτων 

μίσους – φυσικών και 

διαδικτυακών – τα οποία 

έχουν αποκτήσει δυναμική 

παρουσία σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Το Youth2Unite αναπτύχθηκε από 

εταίρους από Γαλλία, Γερμανία, 

Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο 

και έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους 

εργαζόμενους στον τομέα της 

νεολαίας με εργαλεία που θα 

βοηθήσουν στον εντοπισμό και την 

καταπολέμηση συμπεριφορών που 

προάγουν εγκλήματα μίσους. Το 

έργο θα ενθαρρύνει την αλλαγή 

στάσεων στους νέους και θα τους 

στηρίξει στο να εξετάσουν τον 

αντίκτυπο τέτοιων δράσεων, και να 

γίνουν, αντ' αυτού, παράγοντες 

αλλαγής κατά του μίσους.

 

Σκοποί του Youth2Unite είναι οι: 

• Μείωση των διακρίσεων, βελτίωση 

της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

διάφορες ταυτότητες και αύξηση της 

ενεργού πολιτότητας 

• Αντιμετώπιση του μίσους και του 

στιγματισμού συγκεκριμένων 

εθνοτικών, θρησκευτικών και άλλων 

κοινοτήτων (π.χ. προκατάληψη κατά 

των Ρομά, προκατάληψη κατά των 

μουσουλμάνων, αντισημιτισμός κ.λπ.) 

• Πρόληψη και καταπολέμηση 

απεχθών συμπεριφορών, 

εγκλημάτων μίσους και σοβαρών 

μορφών ρητορικής μίσους εναντίον 

LGBTIQA* κοινοτήτων 

• Προώθηση της ανοχής, της 

αμοιβαίας κατανόησης και της 

κοινωνικής συνοχής και υποστήριξη 

της καταπολέμησης του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας μέσω της 

καλλιέργειας κριτικής σκέψης τόσο 

στους εργαζόμενους στον τομέα της 

νεολαίας όσο και στους νέους/νέες 

 

 
Επισκεφτείτε μας στο 

youth2unite.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδοτέα του έργου: 

Ανάπτυξη συγκεκριμένης σειράς 

εκπαιδευτικών ενοτήτων με νέο και 

καινοτόμο υλικό που θα καταπιάνεται 

με την αντιμετώπιση ζητημάτων 

εγκλημάτων και ρητορικής μίσους 

μέσω διαδραστικής και συμμετοχικής 

μάθησης. 

Ένα εξειδικευμένο εγχειρίδιο για 

εργαζομένους στον τομέα της 

νεολαίας, εκπαιδευτές μη-τυπικής 

μάθησης και εκπαιδευτικούς, μέσω του 

οποίου θα μπορούν να σχεδιάσουν 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε 

ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα 

την ηλεκτρονική ρητορική μίσους. 

Μια εργαλειοθήκη γύρω από την 

στρατηγική της ‘παρέμβασης των 

παρευρισκομένων’ η οποία θα 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένο υλικό το 

οποίο προορίζεται για νέους/νέες, όπως 

αποτελεσματικές τεχνικές οι οποίες θα 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

παρευρισκομένων, και δραστηριότητες 

που θα εγείρουν ευαισθητοποίηση και θα 

οικοδομήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες 

για επιτυχημένες παρεμβάσεις. 

 

 
Ένα εργαλείο καταμέτρησης 

ανεπτυγμένο σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Youth2Unite το οποίο θα μετρήσει 

τον αντίκτυπο στη στάση των νέων που 

θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση για 

αύξηση ευαισθητοποίησης. 

 

Μια πολύγλωσση πύλη ηλετκρονικής 

μάθησης η οποία θα υποστηρίξει την 

παροχή και πρόσβαση σε όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό που θα 

αναπτυχθεί. 

 

Καλέστε το 22252315 

Επισκεφτείτε το https://www.synthesis-center.org/  

Στείλτε μήνυμα στο dora.h@synthesis-center.com  

https://www.synthesis-center.org/
mailto:dora.h@synthesis-center.com

