Odborné školy, střední školy a instituce odborného vzdělávání jsou často konfrontovány se studenty pocházejícími z různých společenských, kulturních nebo
rasových prostředí. Uprchlická situace může tento stav ještě vyostřit. Za těchto
okolností se často stává, že vzniká tření, které se zrodilo z předsudků, nízké
sebeúcty a latentní xenofobie. Když se objeví takové problémy a eskalují potíže, a
když mladí lidé nevidí pozitivní perspektivy, kritická menšina (ale v rostoucím
počtu) je přitahována extremistickými ideologiemi, jako jsou neonacistické
skupiny nebo džihádske hnutí "islámského státu".
Učitelé a školitelé proto potřebují nové dovednosti a kompetence, aby byly lépe
připraveni na řešení mezikulturního napětí mezi různými skupinami studentů a
aby v raném stádiu odhalily ukazatele radikalizace mezi svými studenty. Mnozí z
nich však absolvovali své vzdělání před mnoha lety a někteří jsou zcela nebo do
značné míry nepřipravení na změny ve způsobu, jakým je naše společnost
organizována a které koncepční aspekty radikalizace představují hrozbu.
Projekt pomůže zvýšit jejich povědomí a identifikovat iniciativy, příklady
osvědčených postupů a nástroje, aby se jim lépe pracovalo. Z dlouhodobého
hlediska tento přístup povede k lepšímu vzdělávacímu prostředí, lepším
výsledkům vzdělávání a sníží rasismus a xenofobii v třídě.
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Strategické partnerství Erasmus + sestává ze šesti organizací. V minulosti byly
součástí několika neformálních sítí nebo spolupracovali na evropských projektech.
To, co je spojuje, je jejich oddanost tématu projektu, t. j. práci s
marginalizovanými studenty. Činnosti a očekávané výsledky zapracují do své
strategie, neboť identifikace přístupů, osvědčených postupů a materiálů pro
mezikulturní komunikaci je v souladu s jejich vzdělávacími aktivitami a kurzovými
programy.
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