
Το Δίκτυο ευαισθητοποίησης για 
τη ριζοσπαστικοποίηση 
(Radicalisation Awareness 
Network - RAN) εγκαινιάζει τον 
διαγωνισμό σχεδίου Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Μνήμης 

Νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προσκαλούνται 
να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό σχεδίου Ημέρας Μνήμης 2021 

Διαγωνισμός σχεδίου 
Μαθητές από όλη την ΕΕ έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν το ταλέντο τους στο πλαίσιο ενός 
διαγωνισμού σχεδίου με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας. 
Το σχέδιο που θα βραβευτεί θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της επόμενης Ημέρας Μνήμης 
στις 11 Μαρτίου 2022. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ξεκινήσει ένας διάλογος στην τάξη για την τρομοκρατία και τον 
αντίκτυπο που έχει τόσο σε άτομα μεμονωμένα όσο και σε ολόκληρες κοινότητες. Για να επιτύχει 
αυτό τον σκοπό, το δίκτυο RAN ενημερώνει σχολεία και δασκάλους/καθηγητές σχετικά με τον 
διαγωνισμό, την Ημέρα Μνήμης και την Ομάδα εργασίας θυμάτων/επιζώντων της τρομοκρατίας 
του δικτύου RAN. 

Λίγα λόγια για την Ημέρα Μνήμης 
Η Ημέρα Μνήμης διοργανώνεται από την Ομάδα εργασίας θυμάτων/επιζώντων της 
τρομοκρατίας του δικτύου RAN και λαμβάνει χώρα κάθε έτος στις 11 Μαρτίου, την επέτειο των 
τρομοκρατικών επιθέσεων στη Μαδρίτη το 2004. 

Εκτός όμως από τα θύματα της Μαδρίτης, στόχος της Ημέρας Μνήμης είναι να τιμηθούν όλα τα 
ευρωπαϊκά θύματα/επιζώντες τρομοκρατικών πράξεων ‒τόσο πρόσφατων όσο και παλιότερων 
επιθέσεων‒ ανεξαρτήτως εξτρεμιστικής ιδεολογίας που ενέπνευσε την επίθεση. 

Κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου η Ευρώπη εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τα θύματα/επιζώντες 
της τρομοκρατίας και παράλληλα προβάλλει την ενότητα και την ανθεκτικότητα απέναντι στην 
τρομοκρατία και τον βίαιο εξτρεμισμό. Η Ημέρα Μνήμης διοργανώνεται από την Ομάδα εργασίας 
θυμάτων/επιζώντων της τρομοκρατίας του δικτύου RAN (πρώην Ημέρα Μνήμης για τα θύματα 
της τρομοκρατίας), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στόχος του διαγωνισμού 
Ο στόχος του διαγωνισμού σχεδίου είναι τριπλός. Ο πρώτος στόχος είναι καθαρά πρακτικός: θα 
πρέπει να δοθεί στην Ημέρα Μνήμης μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Ο δεύτερος στόχος είναι να 
ξεκινήσει, με αφορμή τον διαγωνισμό, ένας διάλογος για την τρομοκρατία, τα θύματα και τους 
επιζώντες αυτής, και μέσω αυτού να ευαισθητοποιούν οι μαθητές και οι δάσκαλοι/καθηγητές των 



σχολείων που θα συμμετάσχουν. Ο τρίτος στόχος συμπίπτει με τον κύριο στόχο όλων των 
δράσεων του δικτύου RAN, που είναι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. 

Κριτήρια καταλληλότητας 
Η πρόσκληση για συμμετοχή στον διαγωνισμό απευθύνεται σε δασκάλους/καθηγητές και 
μαθητές από ολόκληρη την ΕΕ. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε ομαδικές συμμετοχές, 
ολόκληρες τάξεις ή σχολεία, και συγκεκριμένα σε νέους εφήβους 15-18 ετών. Μεμονωμένες 
συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές. Το δίκτυο RAN έχει ετοιμάσει ένα πακέτο πληροφόρησης για 
να στηρίξει τις προσπάθειες των δασκάλων/καθηγητών να πληροφορήσουν τους μαθητές για τον 
διαγωνισμό και να ξεκινήσουν μια συζήτηση γύρω από τη ριζοσπαστικοποίηση και την 
τρομοκρατία. 

Κριτήρια βράβευσης 
Το σχέδιο θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των θυμάτων/επιζώντων τρομοκρατικών 
επιθέσεων. Δεδομένου ότι οι θεματικές της Ημέρας Μνήμης αλλάζουν κάθε φορά, τα κύρια 
θέματα που θα πρέπει να αποτυπωθούν μέσω του σχεδίου περιλαμβάνουν τους όρους 
«θύματα», «επιζώντες» και «Ευρώπη». Οι λέξεις-κλειδιά είναι «μαζί», «ενδυνάμωση και στήριξη 
των θυμάτων» και «επέτειος μνήμης». 

Το σχέδιο δεν θα πρέπει να προσβάλει τα θύματα ή να απεικονίζει βίαιες πράξεις. 

Η μορφή των σχεδίων μπορεί να είναι ψηφιακή ή έντυπη (ωστόσο, το μέγεθος των σχεδίων δεν 
πρέπει να ξεπερνά το χαρτί A4). Τα σχέδια μπορεί να είναι ψηφιακά, ή εναλλακτικά 
ζωγραφισμένα ή σχεδιασμένα στο χέρι. 

Το καλύτερο σχέδιο θα επιλεγεί από μια κριτική επιτροπή συγκροτούμενη από ηγετικά στελέχη 
της Ομάδας εργασίας θυμάτων/επιζώντων της τρομοκρατίας και Νεολαίας και Εκπαίδευσης του 
δικτύου RAN, καθώς και από εκπροσώπους της Γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις. 

Ένα σχέδιο θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή της Ημέρας Μνήμης το 2022. Τα έργα των 
επιλαχόντων θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο μιας έκθεσης και θα αναρτηθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Σας ενδιαφέρει να λάβετε μέρος; 
▪ Όλα τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν μέσω email το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 

2021. 

▪ Το καλύτερο λογότυπο θα ανακοινωθεί επίσημα στις 11 Μαρτίου 2022 (Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας). Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από το δίκτυο RAN. 

▪ Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός είναι ανοικτός μόνο σε ομαδικές συμμετοχές (σχολεία ή 
τάξεις). Οι προτάσεις των ομάδων που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να αναφέρουν έναν 
υπεύθυνο επικοινωνίας (δάσκαλο/καθηγητή ή παιδαγωγό). 

Ερωτήσεις; 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, επικοινωνήστε με τα μέλη προσωπικού του 
δικτύου RAN Nico Schernbeck και Fenna Canters. 

Γενικές πληροφορίες 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Διαγωνισμό σχεδίου. Επίσης, 
διαβάστε τον ειδικό οδηγό για δασκάλους/καθηγητές όπου θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για τη 
διοργάνωση εργαστηρίων, και μαθησιακούς στόχους. 

Το δίκτυο RAN έχει επίσης εκπονήσει μια σειρά εργασιών που διερευνούν τον ρόλο των 
θυμάτων/επιζώντων της τρομοκρατίας στην πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού. Οι εν λόγω 
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εργασίες πραγματεύονται ζητήματα όπως η επίδραση που μπορεί να έχουν οι μαρτυρίες των 
θυμάτων/επιζώντων στην τάξη και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό των κοινοτήτων, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, μετά από 
μια περίοδο βίας. 

Διαβάστε περισσότερα για τον ρόλο των θυμάτων/επιζώντων στην πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης (The role of victims/survivors in preventing radicalisation). Για να 
αναζητήσετε περισσότερα έγγραφα, επισκεφθείτε τη Σελίδα δημοσιεύσεων στη δικτυακή 

τοποθεσία RAN (Publications). 

  

Δείτε επίσης:  
Victims of Terrorism Working Group (RAN VoT) (Ομάδα εργασίας για τα θύματα της 
τρομοκρατίας) 

  

Λήψεις:  

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Διαγωνισμό σχεδίου (μόνο στα Αγγλικά) 

Ειδικός οδηγός για δασκάλους/καθηγητές (μόνο στα Αγγλικά) 
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