IZJAVA ZA MEDIJE
Poklicno izobraževanje in radikalizacija - nov evropski projekt in partnerstvo v
programu Erasmus +
Po nedavnih terorističnih napadih se s večina sprašuje, zakaj se vse več mladih pridružuje terorističnim
gibanjem. Odgovorov na to vprašanje je več, večina strokovnjakov pa je enotna, da so vzroki predvsme
socialno-ekonomski. Mladih iz priseljenskih družin v skupnostih, kjer živijo, pogosto ne omogočijo
ustreznih priložnosti za integracijo, prav tako mladi, ki prihajajo iz večinskega prebivalstva, ne dobijo
ustreznih priložnosti, da bi se lahko osamosvojili in sooblikovali sistem, ki jih prinaša toliko ovir,
namesto priložnosti.
Mreža Evropske komisije za osveščanje o radikalizaciji pravi, da so "najboljša preventiva radikalizaciji
podporna okolja, ki jih oblikujejo strokovnjaki in ostali zaposleni v njih, s katerimi so mladi vsakodnevno
v neposrednih stikih".
Mnogi učitelji so svoja znanja pridobivali že desetletja nazaj, ko se Evropa še ni soočala s tovrstnimi
varnostnimi in demografskimi izzivi. Zato v novo nastalih okoliščinah potrebujejo dodatna znanja, ki jim
bodo pomagala pri gradnji strpnega medkulturnega dialoga kot tudi pri zgodnji identifikaciji
posameznikov, za katere obstaja velika verjetnost, da bodo prestopili v radikalistična gibanja.
Zato projekt VET CONTRA, ki združuje učitelje v boju proti radikalizmu v okviru programa Erasmus +,
prihaja ravno pravi čas. Organizacije iz šestih evropskih držav so se v okviru projekta združile v strateško
partnerstvo. "Poklicne učitelje in izobraževalce odraslih želimo bolje opremiti za prepoznavanje ranljivih
posameznikov in za delo z njimi, " pravi Nives Hudej iz Inštituta Integra v Velenju, ki je eden od partnerjev
v projektu, "zato smo zanje v okviru projektu zbrali gradiva, ki so se v partnerskih državah in pri nas v
Sloveniji izkazala kot primeri dobrih praks na področju osveščanja in pri zgodnji identifikaciji."
Povzetki primerov dobrih praks bodo na voljo v vseh šestih partnerskih jezikih, podrobnejši opisi praks
pa le v angleščini. Spletna stran ima vzpostavljeno tudi forumsko klepetalnico, kjer bodo lahko učitelji iz
različnih evropskih držav svoja mnenja in izkušnje tudi izmenjali. "Ravno z namenom premostitve
jezikovnih ovir med uporabniki bo prevode besedil iz 5o svetovnih jezikov v jezik, ki ga govori uporabnik
omogočil Skype Translater," še pojasnjuje Hudejeva. Na FB strani so na voljo tudi zanimivi članki in
uporabne povezave na omenjeno temo.
Uradna stran projekta: www.vetcontra.eu
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