
 
 
 

 
 

Učitelia proti 
radikalizácii 



 
Odborné školy, stredné školy a inštitúcie odborného vzdelávania sú 
často konfrontované so študentmi pochádzajúcimi z rôznych 
spoločenských, kultúrnych alebo rasových prostredí. Utečenecká 
situácia môže tento stav ešte vyostriť. Za týchto okolností sa často 
stáva, že vzniká trenie, ktoré sa zrodilo z predsudkov, nízkej sebaúcty a 
latentnej xenofóbie. Keď sa objavia takéto problémy a eskalujú 
ťažkosti, a keď mladí ľudia nevidia pozitívne perspektívy, kritická 
menšina (ale v rastúcom počte) je priťahovaná extrémistickými 
ideológiami, ako sú neonacistické skupiny alebo džihádske hnutie 
"islamského štátu". 
Učitelia a školitelia preto potrebujú nové zručnosti a kompetencie, aby 
boli lepšie pripravení na riešenie medzikultúrneho napätia medzi 
rôznymi skupinami študentov a aby v ranom štádiu odhalili ukazovatele 
radikalizácie medzi svojimi študentmi. 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. 
Projekt pomôže zvýšiť ich povedomie a identifikovať iniciatívy, príklady 
osvedčených postupov a nástroje, aby sa im lepšie pracovalo. Z 
dlhodobého hľadiska tento prístup povedie k lepšiemu vzdelávaciemu 
prostrediu, lepším výsledkom vzdelávania a zníži rasizmus a xenofóbiu 
v triede. 
 

Kliknite na    

http://www.vetcontra.eu 
 
 
alebo kontaktujte 
 
QUALED - občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie 
Email: jana.butekova@gmail.com  
www.qualed.net 

mailto:jana.butekova@gmail.com
http://www.qualed.net/


 

Strategické partnerstvo Erasmus + pozostáva zo šiestich organizácií. V 
minulosti boli súčasťou viacerých neformálnych sietí alebo spolupracovali 
na európskych projektoch. To, čo ich spája, je ich oddanosť téme projektu, 
t. j. práci s marginalizovanými študentmi. Činnosti a očakávané výsledky 
zapracujú do svojej stratégie, keďže identifikácia prístupov, príkladov 
osvedčených postupov a materiálov pre medzikultúrnu komunikáciu je v 
súlade s ich vzdelávacími aktivitami a kurzovými programami. 
 
QUALED Kvalifikácia a vzdelávanie (Slovensko) 
E-C-C Združenie pre interdisciplinárne vzdelávanie a poradenstvo 
(Rakúsko) 
Lekcie o šťastí (Holandsko) 
INTEGRA Inštitút pre rozvoj ľudských potenciálov (Slovinsko) 
ALDAIMA (Španielsko) 
KTP Združenie pre kvalifikáciu na trhu práce (Česká Republika) 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. 

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie 
informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). 
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