
  

  
 
 

PRESS RELEASE 

 
 

This project was funded by the European Union’s Internal 

Security Fund — Police under Grant Agreement No. 823683. 

 

www.armourproject.eu 

ARMOUR - A radical model of 

resilience for young minds 
 

 
 
 

ARMOUR: Abordarea polarizării sociale 
cauzată de adoptarea și răspândirea 

ideologiilor extremiste prin crearea unui 
model de învățare orientat spre educație 

interdisciplinară 
 

 

Proiectul ISFP ARMOUR explorează un nou model de învățare care să ofere comunităților 
și practicienilor cunoaștere, precum și un set de instrumente dezvoltat sub forma unui 
laborator experimental în cadrul căruia vor fi create, testate și promovate strategii de 
comunicare și de interacțiune (preluate din psihologie, științe comportamentale etc.), 
menite să consolideze un răspuns adecvat în fața adversității percepute sau reale și, 
astfel, să promoveze reziliența la factorii de tip push și pull care favorizează radicalizarea 
și extremismul violent. În acest scop, a fost desfășurată o primă rundă de interviuri și 
focus-grupuri cu beneficiari din Spania, Italia, Grecia, Malta, Olanda, România și Austria. 

 

Proiectul ARMOUR, 24 Septembrie – În perioada aprilie – iulie 2019, consorțiul proiectului 
ARMOUR (Un model radical de reziliență pentru tineri) a lansat o serie de interviuri și 
focus-grupuri în 7 țări (Spania, Italia, Grecia, Malta, Olanda, România și Austria). 

În prima etapă a proiectului dedicată interviurilor, partenerii din cadrul consorțiului au 
intervievat peste 70 de profesori, cercetători, asistenți sociali, profesioniști din domeniul 
sănătății, reprezentanți ai instituțiilor de menținere a ordinii publice, mediatori, 
consultanți, juriști și experți în domeniu, explorând trei subiecte principale: protocoalele 
utilizate pentru identificarea, comunicarea, contracararea și/sau diminuarea impactului 
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ideologiilor extremiste, factorii care conduc la radicalizare și măsurile și factorii care ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea rezilienței. 

Sesiunile de focus-group au reunit peste 60 de reprezentanți ai practicienilor și instituțiilor 
de menținere a ordinii publice care au dezbătut tematici cu privire la instrumentele, 
serviciile, protocoalele, programele, strategiile și politicile existente și care au identificat 
provocările, nevoile, abilitățile și recomandările necesare practicienilor pentru a putea 
proiecta programe de prevenire și intervenție eficiente, adaptate penru minori și tineri. 

Ambele instrumente aplicate au confirmat necesitatea de a lucra nu numai la nivel 
individual, ci și la nivel de comunitate. În plus, unele abilități au fost identificate ca fiind 
extrem de relevante și necesare în procesul de prevenire a radicalizării: gândirea critică, 
abilitatea de socializare și integrare în comunitate, inteligența emotională, capacitatea de 
a gestiona provocări și conflicte. Astfel, modelul de intervenție dezvoltat în cadrul 
proiectului ARMOUR este axat pe consolidarea gândirii critice, dezvoltarea abilității de a 
gestiona conflicte și situații problematice la nivel individual și de comunitate, reziliența 
emoțională și sprijinul comunității. Proiectul valorifică abilitatea indivizilor, a societății 
civile și a reprezentanților instituțiilor de a promova un discurs public adecvat și, prin 
urmare, de a ajuta la izolarea vocilor extremiste în spațiul media, indiferent de orientarea 
ideologică, cu obiectivul final de menținere a coeziunii sociale și acceptare a diferențelor 
inerente. 

Toate rezultatele obținute în cadrul proiectului pot fi găsite pe site-ul ARMOUR, disponibil 
la https://armourproject.eu.  

În etapa următoare, proiectul își propune să creeze laboratoare experimentale, în cadrul 
cărora vor fi dezvoltate si testate strategii de consolidare a capacității individuale, respectiv 
a abilităților sociale în sprijinul contrcararării vulnerabilității la radicalizare: 

• competențe sociale (receptivitate față alte persoane, flexibilitate conceptuală și 
intelectuală, grijă față de ceilalți, abilități bune de comunicare, simț al umorului); 

• rezolvarea de probleme (abilitatea de a aplica gândirea abstractă, reflexivă, de 
raționament critic, capacitatea de a dezvolta soluții alternative în situații 
frustrante); 

• competență emoțională și autonomie (sentiment pozitiv de independență, 
consolidarea eficienței personale, a stimei de sine, controlului asupra impulsurilor, 
planificare și stabilire a obiectivelor, credință în viitor); 

• mediere și negociere (consens și rezolvarea problemelor în cadrul unui grup, 
grupurile de bază, proces reflexiv și reacție la intimidare). 

 

https://armourproject.eu/
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Se preconizează că laboratoarele experimentale vor presupune participarea a peste 125 
de profesioniști din 6 țări UE - Italia, Malta, Grecia, Spania, România și Olanda, acestea fiind 
planificate să demareze la începutul anului 2020. 

 

Proiectul „Un model radical de reziliență pentru mințile tinere” - ARMOUR își propune să 
abordeze polarizarea socială, oferind un model unic pentru creșterea capacității de 
reziliență a indivizilor, comunităților și grupurilor vulnerabile (cum ar fi copiii, tinerii etc.) la 
polarizare. Proiectul își propune, totodată, să promoveze cooperarea între instituțiile din 
sectoarele publice care se specializează în lucrul cu grupuri vulnerabile în prevenirea 
extremismului și radicalizării. ARMOUR are ca scop promovarea unui model accesibil și 
eficient din punct de vedere al costurilor, concentrându-se nu numai pe construirea 
modelului de intervenție în sine, ci și pe modul de implementare al acestuia. 

Proiectul ARMOR (01/2019 - 12/2020) este implementat de un consorțiu format din 9 
entități din 8 țări diferite: Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, Malta, Olanda, România și 
Spania. 

Acest proiect a fost finanțat de Fondul pentru Securitate Internă - Poliție al Uniunii 
Europene în baza Acordului de finanțare nr. 823683. 
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