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Učitelji v srednješolskih poklicnih
programih in izobraževalci odraslih
se pri svojem poučevanju vse
pogosteje srečujejo z etnično in
nacionalno mešanimi razredi.
Predsodki, ki se med učenci različnih
nacionalnosti in ver prisotni in se v
razredu ne razrešujejo, vodijo do
konfliktov in utrjujejo sovražnost.
Ko mlade generacije za težave, s
katerimi se soočajo v svojih življenjih
ne najdejo ustreznih sogovronikov
ali izhodov, obstaja velika
verjetnost, da bodo njihove stiske
prepoznale in izkoristile prav
ekstremistične skupine, ki so v
zadnjih letih v Evropi v porastu.

Radikalizacija v šolah: kaj lahko naredijo učitelji?

Mreža Evropske komisije za
ozaveščanje o radikalizaciji pravi, da
so "najboljša preventiva podporna
okolja, ki maldim pomagajo odrasti
v odgovorne in srečne
posameznike“. Eden od tovrstnih
okolij morajo postati tudi šole in
prav tako vsi zaposleni v njej.

Kaj želimo s projektom doseči:
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Večina učiteljev je pridobivala znanja že desetletja nazaj, ko se Evropa še ni
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nastalih okoliščinah potrebujejo dodatna znanja in orodja, ki jim bodo
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pomagala pri gradnji strpnega medkulturnega dialoga kot tudi pri zgodnji

prestopili v radikalistična gibanja.
Projekt bo učitelje seznanil z različnimi učnimi aktivnostmi, ki lahko
prispevajo k zmanjševanju tenzij in konfloiktob in jih seznanil s primeri
dobirh praks,ki so se izkazale za uspšene pri zmanjševanju radikalizma med
mladimi v partnerskih državah.
___________________________________________________________

•

oblikovati e-platformo, ki bo učiteljem omogočila dostop do gradiv
namenjenim razvijanju medkluturnega dialoga in kompetenc;

•

predstaviti orodja, ki so učiteljem na voljo za zgodnjo identifikacijo
ranljivih posameznikov;

•

www.vetcontra.eu

omogočiti dostop do primerov dobrih praks, ki so se v partnerskih
drćavah izkazale za učinkovite v boju proti šrijenju radikalizacije
med mladimi
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•

in vzpostavitvi spletni forum, kjer bodo lahko učitelji izmenjevali
svoje izkušnje in menja v svojem maternem jeziku.

___________________________________________________________

Kje lahko dobite več informacij?
Več si lahko preberete na uradni spletni strani projekta www.vetcontra.eu.
Katalog dobrih praks pa bo na spletni strani na voljo konec oktobra 2017.

