Tlačová správa
Učitelia proti radikalizácii - nové európske partnerstvo Erasmus +
Po nedávnych teroristických útokoch vyvstáva otázka: Prečo sa mladí ľudia radikalizujú a prečo sa
pridružujú k teroristickým organizáciám? Existuje veľa odpovedí a vysvetlení a väčšina ľudí súhlasí s
tým, že tento problém je sociálny. Mnoho teenagerov cíti, že v spoločnosti nie sú správne prijatí.
Európska sieť pre zvýšenie povedomia ohľadom radikalizácie (Radicalisation Awareness Network)
uvádza, že "najlepšie postavenie na riešenie fenoménu radikalizácie majú ľudia z prvej línie, ktorí sú v
priamom kontakte s cieľovými jednotlivcami alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva." Mnohí z
nich však absolvovali svoje odborné vzdelanie pred mnohými rokmi a niektorí sú úplne alebo do
veľkej miery nepripravení na zmeny v spôsobe, akým je naša spoločnosť organizovaná a ktoré
koncepčné aspekty radikalizácie predstavujú hrozbu.
V tejto situácii prichádza práve včas nový projekt programu Erasmus +. Vzdelávacie organizácie zo
šiestich európskych krajín spojili svoje sily a vytvorili strategické partnerstvo. "Chceme zvýšiť
povedomie učiteľov o radikalizácii mladých ľudí," hovorí Jana Buteková, projektová manažérka
občianskeho združenia Qualed pre kvalifikáciu a vzdelávanie, ktorá na projekte spolupracuje.
"Chceme prezentovať iniciatívy a príklady osvedčených postupov, ktoré učiteľom pomôžu
identifikovať, ktorí žiaci sú ohrození a aké nástroje a metódy by mohli využiť."
Na stránkach projektu sú k dispozícii najzaujímavejšie metódy včasného zistenia radikalizácie
mladých ľudí. Stručné prehľady jednotlivých osvedčených postupov budú k dispozícii vo všetkých
jazykoch partnerských krajín, podrobnejšie informácie sú dostupné v angličtine. Projekt očakáva
intenzívnu výmenu názorov na internetovom fóre. "Pokúsime sa do fóra integrovať najnovšie trendy
v automatizovanom preklade," vysvetľuje Jana Buteková. "So Skype prekladačom môžete hovoriť v
reálnom čase v ôsmich jazykoch a komunikovať v 50 jazykoch písomne." Preto môže bez väčších
problémov prebiehať celoeurópska výmena skúseností ohľadom včasného odhalenia radikalizačných
tendencií.
Stránky projektu: www.vetcontra.eu
Viac informácií o projekte: Jana Buteková, jana.butekova@gmail.com
Viac informácií o programoch pre vzdelávanie v rámci Erasmus+: http://www.erasmusplus.sk/

