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Odborné vzdělávání a radikalizace - nové evropské partnerství Erasmus + 

 

Po nedávných teroristických útocích se ptáme sami sebe: Proč se mladí lidé radikalizují a proč se 

připojují k teroristickým organizacím? Existuje mnoho odpovědí a vysvětlení a většina se shoduje, že 

tento problém je společenský. Mladí lidé jsou stále radikálnější, protože se ve společnosti necítí 

přijati. 

 

Síť Evropské komise pro zvyšování povědomí o radikalizaci uvádí, že "lidé nejlepším postavením v boji 

proti fenoménu radikalizace jsou tzv. first-liners - lidé z první linie, kteří jsou v přímém kontaktu s 

cílovými jednotlivci nebo zranitelnými skupinami obyvatel." Mnoho z nich absolvovalo své odborné 

vzdělávání před mnoha lety a mnozí z nich jsou nepřipraveni pro změny v naší společnosti a nemají 

ponětí, které koncepční aspekty radikalizace jsou hrozbou. 

 

V této situaci přichází nový projekt programu Erasmus + právě včas. Vzdělávací organizace ze šesti 

evropských zemí spojily síly a vytvořily strategické partnerství. "Chceme zvýšit povědomí učitelů a 

školitelů," říká Mgr. Beáta Holá, projektová manažerka KTP – Společnosti pro kvalifikaci na trhu 

práce, která tento projekt koordinuje. "Chceme prezentovat iniciativy a příklady osvědčených 

postupů, které těmto skupinám pomohou zlepšit jejich práci a zjistit, kdo je ohrožen a jaké nástroje a 

metody jsou k dispozici." 

 

Na webových stránkách projektu jsou prezentovány nejzajímavější metody včasné diagnostiky a 

práce s ohroženými mladými lidmi. Krátké popisy metod budou k dispozici ve všech jazycích 

partnerských zemí, podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině. Projekt očekává intenzivní 

výměnu názorů na svém internetovém fóru. "Budeme se snažit integrovat nejnovější trendy v 

automatizovaném překladu do fóra," vysvětluje Beáta Holá. "Pomocí programu Skype Translator 

můžete mluvit s překladem v reálném čase v osmi jazycích a komunikovat v 50 jazycích písemně." 

Proto může bez větších problémů probíhat celoevropská výměna zkušeností ohledně včasného 

odhalení radikalizačních tendencí. 

 

Webová stránka projektu: www.vetcontra.eu 

 

Více informací o projektu: Mgr. Beáta Holá, Tel 0774 616 229  

Email: office @ktp-qualification.eu 

 

Více informací o programech pro vzdělávání v rámci Erasmus +: http://www.naerasmusplus.cz/ 
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