
ΠΩΣ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  ΚΑΙ  ΝΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΟΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΑΞΙΕΣ ;

•ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΛΟΓΟΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  ΟΙ  Δ ΙΑΔ ΙΚΑΣΙΕΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ;
 

•  ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΩΣ
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ  Η

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ;
 

 
•  ΠΟΙΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ;  ΠΩΣ  ΔΟΥΛΕΥΕΙ  Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ;
 

•  ΠΟΙΕΣ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ  Γ ΙΑ  ΝΑ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΣΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ ;
 
 

Στόχος αυτού του έργου είναι
να ανακαλύψει πως μπορούν
να ενισχυθούν με μεθοδικό

τρόπο, άτομα που κινδυνεύουν
από τη ριζοσπαστικοποίηση,
προκειμένου να συμμετέχουν
σε κοινωνικά θέματα, αλλά και

σε πολιτικό επίπεδο.
 

Οργανισμοί από πέντε
χώρες συνεργάζονται
στο πλαίσιο του έργου. 

Αγωνιστείτε κατά της
ριζοσπαστικοποίησης μέσω του

ακτιβισμού & της κριτικής σκέψης

ΒΑΣΙΚΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που έχουν αντιμετωπίσει οι
άνθρωποι στην Ευρώπη τα τελευταία
χρόνια είναι η ριζοσπαστικοποίηση,
η οποία αντανακλάται στη μείωση
της συμμετοχής των Ευρωπαίων στην
πολιτική ζωή, καθώς και οι
ριζοσπαστικές τάσεις των πολιτικών
ιδεών. Οι τάσεις αυτές γίνονται
ακόμη πιο ορατές σε περιόδους
κρίσης. Ειδικά στην περίοδο της
κρίσης Covid-19, κατά την οποία οι
άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρές
περικοπές στην άσκηση των
προσωπικών τους ελευθεριών,
πολλοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη
ριζοσπαστικοποίηση. Πρόκειται για
ομάδες ή άτομα λοιπόν, που με τη
ριζοσπαστική συμπεριφορά τους
εκπροσωπούν μονόπλευρες
πολιτικές απόψεις και δεν
επιτρέπουν το διαφορετικό.

Πλέον το φαινόμενο της
ριζοσπαστικοποίησης
ταυτίζεται συχνά με την
τρομοκρατία και τον βίαιο
εξτρεμισμό. Ας υποθέσουμε

ότι εμβαθύνουμε στην
ελληνική και ευρωπαϊκή
ιστορία. Σε αυτή την

περίπτωση, θα
διαπιστώσουμε ότι σχεδόν τα
πάντα προέρχονται από την
πολιτική, και οι συνέπειες

των διαφόρων
ριζοσπαστικών ενεργειών

είναι
επώδυνες τόσο για την

κοινωνία όσο και για τους
ανθρώπους. Για να

αντιμετωπιστεί αυτό, πρέπει
να σκεφτούμε περισσότερο
τον ρόλο της πολιτικής

εκπαίδευσης, της
αναγνώρισης των

δικαιωμάτων και την
ενίσχυση της ευρωπαϊκής

συνεργασίας.

Στο διαδικτυακό άρθρο, πρώτα
εξετάσαμε τον ορισμό του
πολιτικού ακτιβισμού και της
κριτικής σκέψης και το κατά πόσο ο
πολιτικός ακτιβισμός και η κριτική
σκέψη είναι αλληλένδετα.
Στη συνέχεια, συγκρίναμε μορφές
πολιτικού ακτιβισμού στην
Ευρώπη και βέλτιστες πρακτικές
κριτικής σκέψης στις χώρες
των εταίρων, καθώς και ποιοι
παράγοντες ασκούν επιρροή.
Για να δώσουμε μια καλή εικόνα
του θέματος, παρουσιάσαμε επίσης
επιστημονικές προσεγγίσεις που
σχετίζονται με τον πολιτικό
ακτιβισμό και παράγοντες που
επηρεάζουν την κριτική σκέψη.
Το διαδικτυακό άρθρο περιέχει
βιβλιογραφία και πηγές. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ  ΕΔΩ:
WWW.POLITICAL-ACTIVISM-
CRITICAL- THINKING.EU 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΑΡΘΡΟ  ΣΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ,  ΣΕΡΒΙΚΑ ,  ΑΓΓΛΙΚΑ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  & ΙΤΑΛΙΚΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥΛΟΓΟΙ



 

Οι ακόλουθες μέθοδοι είναι
διαθέσιμες:

• Πολιτική υπεράσπιση του τοπικού
δημόσιου αγαθού – ενεργοποίηση

των πολιτών
• Περισσότερη συμμετοχή των
πολιτών στα κοινά μέσω του

διαδικτύου
• Κινηματογραφική λέσχη –

Συζήτηση
• Κριτική σκέψη για επιβίωση -

Απομονωμένος σε ένα νησί
• Γράψτε τη δική σας ανοιχτή

επιστολή
• Χρήση της Μαιευτικής
Μεθοδολογίας για την

αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών
• Πώς να αναλύσετε τα Fake News

• Πώς να εντοπίσετε Fake News,

δημιουργώντας τα
• Το θέατρο στην υπηρεσία της
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης

• Εργαλεία κριτικής σκέψης
εμπνευσμένα από το δράμα

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από όλους όσους
εργάζονται με άτομα που θέλουν να
γίνουν πιο δραστήριοι, που μπορεί να
είχαν εμπειρίες ριζοσπαστικοποίησης
και που θέλουν να συμμετέχουν
ενεργά στα κοινά. Η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και
μεθόδων για την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και του πολιτικού
ακτιβισμού, μεταφέρεται μέσω
συγκεκριμένων προσεγγίσεων.
Κυρίως, οι ικανότητες των ατόμων
εξασκούνται σύμφωνα με το μοντέλο
ικανοτήτων του Krammer Reinhard,
καθηγητή ιστορίας και πολιτικής
εκπαίδευσης. Παραδείγματα είναι η
ικανότητα πολιτικής κρίσης, η
ικανότητα πολιτικής δράσης, η
μεθοδολογική ικανότητα που
σχετίζεται με την πολιτική, καθώς και
η ικανότητα πραγματοποίησης
πολιτικών δράσεων

Όλες οι μέθοδοι είναι δομημένες
σύμφωνα με ένα ενιαίο μοτίβο και
περιγράφουν τον στόχο κάθε
άσκησης,
την προετοιμασία τους, μια
περιγραφή της μεθόδου/διαδικασίας
το υλικό που απαιτείται, και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες, όπως η
διάταξη της ομάδας και η διάρκεια
της άσκησης.
Με τις μεθόδους που έχουν
επιλεχτεί, η κοινοπραξία του έργου
επιθυμεί να συμβάλλει στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη δημοκρατική
ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και
στην προώθηση της ενεργούς
συμμετοχής τους στην κοινωνία,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν
προληπτικά οι τάσεις
ριζοσπαστικοποίησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗ  ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ  ΜΕ  ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΔΩ: WWW.POLITICAL-
ACTIVISM-CRITICAL- THINKING.EU 

Σύνολο Μεθόδων
Διατίθενται σε
En/Gr/It/Sr/De

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ



 

Όλοι οι οργανισμοί-εταίροι της
κοινοπραξίας προσφέρουν
περαιτέρω εκπαίδευση και

μαθήματα, χρησιμοποιώντας τις
μεθόδους που περιγράφονται

παραπάνω
στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες.
Η ομάδα-στόχος για αυτές τις

εκπαιδεύσεις είναι: επαγγελματίες
στον τομέα της νεολαίας,

δάσκαλοι, σχολεία, ιδρύματα
κατάρτισης, σύλλογοι γονέων και

όλοι όσοι
ενδιαφέρονται να

δραστηριοποιηθούν πολιτικά με
ενδιαφέρουσες μεθόδους ή να
εξασκήσουν την κριτική σκέψη

τους.

Τα σχόλια από τους συμμετέχοντες
ήταν θετικά σε όλη τη διάρκεια. Ως
θετικές επιδράσεις, η ομάδα εργασίας
σημείωσε ότι ξεπεράστηκαν διάφορες  
προκαταλήψεις (π.χ. τα παιχνίδια
ρόλων είναι μόνο για παιδιά), ότι
προέκυψε μεγαλύτερη αποδοχή
άλλων απόψεων και ότι η πρακτική
ενίσχυσε την κριτική αμφισβήτηση
των διαδικτυακών πληροφοριών.

Αν και οι εξωτερικές συνθήκες ήταν
δύσκολες κατά τη διάρκεια του έργου,
καθώς δεν μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν συναντήσεις
εταίρων ή διοργανώνονταν με
λιγότερους συμμετέχοντες λόγω της
πανδημίας Covid-19, το έργο PACT
έχει επιτύχει όλους τους
προγραμματισμένους στόχους του.
Τα αποτελέσματα έχουν ερευνηθεί
πολύ προσεκτικά και επεξεργάζονται
εκτενώς. Σύμφωνα με την
τεχνογνωσία τους, όλοι οι εταίροι
συνεργάστηκαν για τα αποτελέσματα
του έργου και για τη διάδοσή τους. 

Στο LTTA που πραγματοποιήθηκε στο
Linz, οι μέθοδοι δοκιμάστηκαν από
τους συμμετέχοντες. Εξειδικευμένο
προσωπικό, εκπαιδευτές και
συμμετέχοντες εξέτασαν πόσο
ξεκάθαρα είναι δομημένες οι μέθοδοι
και πόσο καλά είναι γραμμένες οι
οδηγίες.

ΒΡΕΙΤΕ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :
WWW.POLITICAL-ACTIVISM-
CRITICAL- THINKING.EU

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΔΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟΔΩΝ LTTA

"Η  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  την  παραγωγή  της  παρούσας
δημοσίευσης  δεν  συνιστά  έγκριση  του  περιεχομένου ,  το  οποίο  αντικατοπτρίζει  τις
απόψεις  μόνο  των  συγγραφέων ,  και  η  Επιτροπή  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  υπεύθυνη
για  οποιαδήποτε  χρήση  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  σε  αυτήν ."


