
 

 

 
 

 
 
 

 

 

VET CONTRA: 
učitelji združeni v 

boju proti 
širjenju radikalizma 

med mladimi  



 
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 generacije mladih za svoje 

težave, s katerimi se v življenju srečujejo ne najdejo ustreznih  

sogovornikov ali izhodov, obstaja velika verjetnost, da bodo njihove 

stiske prepoznale in izkoristile prav ekstremistične skupine, ki so v 

zadnjih letih v Evropi v porastu. 
 

Večina učiteljev je pridobivala znanja 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. 

 

Projekt bo učitelje seznanil z različnimi učnimi aktivnostmi, ki lahko 

prispevajo k zmanjševanju ksenofobije in medkultrunih tenzij ter jim 

omogočil dostop do primerov dobirh praks,ki so se  v partnerskih 

državah izkazale za uspšene pri zmanjševanju radikalizma med 

mladimi. 

Več informacij o projektu vam je na voljo na uradni strani projekta 

 

 

http://www.vetcontra.eu 
 

 

ali pri koordinatorju projekta : 

 

E-C-C združenje za interdisicplinarno poučevanje in svetovanje iz 

Avstrije 

E: office@e-c-c.at 



 

 

Strateško partnerstvo Erasmus + sestavlja šest organizacij. Vsi imajo večletne 

izkušnjo z delom v evropskih projektih. Kar jih združuje je njihova zavezanost 

boju proti radiklaizmu med mladimi. KTP in QUALED izvajata svetovanja in 

neformalna izobraževanje za mlade z manj priložnostmi, ECC si v Avstriji preko 

strokovnih iniciativ prizadeva za čim bolj medkulturno naravnano pedagogiko. 

Društvo Happines izvaja neformalna izobraževanje za opismenjevanje 

migrantov, ALDAMA v Granadi ponuja mladim številna brezplačna izobraževanja 

in dejavnosti, s katerimi lahko izboljšajo svojo zaposljivost, INTEGRA pa kot 

koncesionar Ministrstva za delo izvaja program Socialne vključenosti za mlade s 

težavami v duševnem zdravju v Savinjski regiji. 

 
E-C-C združenje za interdisicplinarno poučevanje in svetovanje (Avstrija) 

HAPPINES društvo za vključujočo pedagogiko (Nizozemska) 

INTEGRA inštitut za razvoj človekovih potencialov (Slovenija)  

QUALED program za pridobivanje dokvalifikacij (Slovaška) 

ALDAIMA (Španija)  

KTP društvo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti (CZ) 
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Ta projekt je bil financiran s s strani Evropske komisije.  
Informativna publikacija odraža stališča avtorjev, zato Komisija ne more biti odgovorna 

za mnenja in informacije v njej. 

 
 

 

ERASMUS+ strateško partnerstvo 
Številka projekta: 2016-1-AT01-KA202-016654 

 

 

 
 
 

 
Projektni koordinator: 

E-C-C združenje za interdisicplinarno poučevanje in svetovanje 

A-2112 Würnitz, Austrija 

 
 

 

 


