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M is tä C ON C O R DIAs s a o n
k ys e ...
CONCORDIA –projekti kohdistuu kahteen kaikkia EU:n
jäsenvaltioita koskevaan asiaan, eli;
•
•

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten
radikalisoitumisen estämiseen,
Nuorisotyön ammattilaisiin, joilla on epäkiitollinen
tehtävä yrittää ratkaista uusia ja hellittämättömiä
ongelmia ilman asianmukaista koulutusta, resursseja
tai tukea.

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten
radikalisoitumisuhka kaikkialla Euroopassa on uusimpia
ongelmia, joita nämä etulinjan työntekijät joutuvat
käsittelemään. Tämä ongelma on mahdollisesti yksi
vakavimmista uhista ja se vahingoittaa koko Eurooppaa ja sen
kansoja.
Radikalisoituminen on salakavala uhka; se vaanii sosiaalisessa
mediassa, etsien yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimpia
yksilöitä. Se on digitaalisen aikakauden sivutuote ja on sekä
häikäilemätön että päättäväinen aikomuksissaan. Digitaalinen
media ja sosiaalisen median kanavat ovat ne alustat ja paikat,
joissa tämä uhka kukoistaa ja on välttämätöntä, että siihen
puututaan samoissa ympäristöissä.

M itä C O NC O R DIA tek e e.. .
CONCORDIA esittää monitahoista vastinetta tukemaan
etulinjan työntekijöitä heidän kehittäessään ja esittäessään
vasta-argumentteja harhaan johtaville ekstremistisille
kertomuksille, jotka vallitsevat verkkoympäristöissä ja –
yhteisöissä. CONCORDIA varmistaa, että etulinjan
työntekijöillä on soveltuva koulutus sekä tarpeeksi resursseja
ja tukea käytettävissä verkko-oppimisalustoilla.
CONCORDIA ehdottaa etulinjan työntekijöiden digitaalisten
työkalujen ja sosiaalisen median alustojen hallintataitojen
päivittämistä tukemaan korkeatasoista nuorisotyötä
vastauksena radikalisoitumisuhalle.
Projekti kouluttaa työntekijöitä hyödyntämään helposti
saatavilla olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettien,
kaikkia mahdollisuuksia esimerkiksi mediatuotantovälineinä.
Projekti esittelee myös, kuinka avoimen lähdekoodin
editointi- ja tuotantosovelluksilla voidaan tehdä laadukkaita
tuotoksia.

CONCORDIA kehittää nuoriso- ja muiden etulinjan
työntekijöiden tarpeita vastaavan jatkuvan ammatillisen
kehittymisen koulutusohjelman tukemaan heitä
radikalisoitumisuhan vastaisessa työssä hyödyntäen samoja
kanavia, joissa se kukoistaa.

M itä C O NC O R DIA tuo t taa .. .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tutkimusraportin tiivistelmän & tarveanalyysin
Jatkuvan ammatillisen kehittymisen koulutusohjelman radikalisoitumisen vastaiseen työhön
Mediasisältöjen työkalusarjan
Verkko-oppimisympäristön
Verkko-observatorion
Toimintatapasuunnitelman ” Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten radikalisoitumisuhan
torjuminen – Etulinjan lähestymistapa”

Ketk ä muo do sta
va t –projektista vastaa kahdeksan partneria kahdeksasta jäsenvaltiosta:
CONCORDIA
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Tä hä n m e nn e ss ä
ta pa htu n utt a…
Aloituskokouksessa lokakuussa 2016 Trimissä, Irlannissa,
projektipartnerit tapasivat ensimmäisen kerran, tutustuivat
toisiinsa, keskustelivat projektin tavoitteista ja toimista sekä
aloittivat ensimmäisten työtehtävien suunnittelun
partnereille. Hedelmällisten keskustelujen, tiedonvaihdon ja
kokemusten lisäksi löytyi myös aikaa tutustua Irlannin
historiaan ja nauttia Trimin linnasta.
Toinen kokous helmikuussa 2017 Joensuussa, Suomessa,
merkitsi hankkeen ensimmäisen tutkimusvaiheen
päättymistä.

Seuraavaksi...
•

•

Projektiin otetaan mukaan kansalliset sidosryhmät
tukemaan hanketta pitkällä aikavälillä. Sidosryhmät
koostuvat tärkeimpien kohderyhmien edustajista:
nuoret, aikuiskouluttajat, sosiaalipalvelut,
turvallisuuspalvelut ja yhteisöjen etulinjan työntekijät.
Jatkuvan ammatillisen kehittymisen (CPD)
koulutusohjelma nuorisotyön ammattilaisille.

K uin ka o ta t y hte y ttä CO N C O R DIAa n. ..
Jos haluat liittyä sidosryhmiin, ota yhteyttä kotimaasi partneriorganisaatioon tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Jos olet etulinjan työntekijä ja olet kiinnostunut kehittämään ja/tai tuottamaan
CONCORDIA koulutusohjelmaa ota yhteyttä kotimaasi partneriorganisaatioon.

Visit our verkkosivusto:
website: www.concordia.website/
and join our Facebook page: http
Projektin
http://www.concordia.website/
Seuraa meitä Facebookissa: https://www.facebook.com/theconcordiaproject
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