PRECOBIAS: a fiatalok radikalizálódásának megelőzését célzó európai
projekt a kognitív előítéletekkel kapcsolatos önismeret révén
Az online tanfolyam és a tanároknak valamint szociális munkásoknak
szóló eszköztár online elérhető.
Az agyunk működésének ismerete hasznos ahhoz, hogy az információkat tudatosan, kockázatos
leegyszerűsítések nélkül szűrjük meg. Valójában a mentális "rövidítéseket" közvetve az agyunk
veszi igénybe, hogy leegyszerűsítse a gondolkodási folyamatokat, és kevésbé időigényessé tegye
azokat. Ez a könnyedség azonban veszélyes lehet, amikor olyan összetett témákkal foglalkozunk,
mint a szélsőségesség és a radikalizálódás jelenségei, amelyek ehelyett pontos elemzést
igényelnek.
A mentális mechanizmusok és a kognitív előítéletek megismerése kulcsfontosságú az interneten és
a közösségi médiában esetlegesen előforduló radikalizálódási folyamatok elkerülése és megelőzése
érdekében, amelyek az ilyen mentális folyamatokkal nem tisztában lévő fiatalok és kiszolgáltatott
csoportok toborzását eredményezik. A szélsőségesek ugyanis, hogy embereket toborozzanak és
lelkesítsenek az ügyükért, nagyon aktívak a közösségi hálózatokon. Egy európai felmérés (2018)
szerint a serdülők 77%-a szembesült már erőszakos viselkedésre való felhívással az interneten.
2019 novemberében az európai biztonsági szervek (Europol) több mint 26 000, az Iszlám Állammal
kapcsolatos bejegyzést távolítottak el a közösségi hálózatokról.
A radikalizálódásra nem szabad úgy tekinteni, mint valami olyasmire, ami távol áll a mindennapi
életünktől. Valójában ez egy olyan folyamat, amely rendszeresen találkozunk, és amely sokkal
elterjedtebb társadalmainkban, mint gondolnánk. Ennek elkerülése érdekében a tanárok és a
szociális munkások mindenképpen fontos szerepet játszhatnak abban, hogy erős “védelmi vonalat”
biztosítsanak a fiatalok radikalizálódása ellen. Ez a fő célja a PRECOBIAS európai projektnek,
amelynek célja a digitális ellenálló képesség és a kritikai gondolkodás erősítése a serdülők és fiatal
felnőttek körében, tudatosítva bennük azokat a mentális folyamatokat, amelyeket a szélsőséges
online diskurzusokkal való találkozás indíthat el.

A PRECOBIAS-ról: kinek hasznos?
A PRECOBIAS projekt különböző célcsoportoknak lehet hasznos:
●
●

A radikalizálódott vagy a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalok a közösségi médiakampányok
révén
Tanárok és szociális munkások, akik fiatalokkal dolgoznak, és akiknek online tanfolyamot és
oktatási forrásokat biztosítanak a kognitív előítéletességről és a radikalizálódásról, hogy megelőzzék
a fiatalok radikalizálódását, és megfelelően szembenézzenek vele.

Mind a közösségi médiakampányok, mind a projektforrások elindultak, láthatóak és elérhetők a
PRECOBIAS közösségi média oldalain, a weboldalon és a kapcsolódó csatornákon.
A projekt általánosságban a nagyközönség számára is hasznos, mivel célja, hogy felhívja a figyelmet
arra, hogyan működnek a kognitív folyamatok, és hogyan veszélyeztethetik az emberek
képességét a világ és a társadalom helyes értékelésére.

PRECOBIAS online tanfolyam a kognitív előítéletek felfedezésére és azonosítására
A mooc.precobias.eu oldalon elérhető és szabadon hozzáférhető PRECOBIAS MOOC (Massive
Open Online Course) hat klaszterre tagolódik, és a felhasználók saját tempójukban követhetik az
előadásokat.
Bár elsősorban tanároknak és szociális munkásoknak szól, az online tanfolyamot bárki követheti,
ha egyszerűen regisztrál és belép a projekt platformjára. Sőt, a tanfolyam végén, amennyiben a
hallgatók sikeresen teljesítik a záróvizsgát, egy tanúsítványt kapnak, amellyel a Genti Egyetem és a
müncheni Ludwig Maximilian Egyetem igazolja, hogy elvégezték a tanfolyamot.
Az online tanfolyam témái a következők lesznek:
● A radikalizálódás meghatározása, valamint a szélsőséges csoportok által alkalmazott
propaganda- és toborzási módszerek;
● Információfeldolgozás és érzelmek;
● Számos kognitív torzítás elemzése és leírása.

PRECOBIAS eszköztár Tanárok és Szociális munkások számára
A projekt célja, hogy e két eszközkészleten keresztül konkrét tevékenységeket és azonnal
használható eszközöket biztosítson a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalokkal foglalkozó
szakemberek számára. A segédletekben javasolt, csoportokban és/vagy osztályteremben
végezhető tevékenységek is szerepelnek. Valójában az, hogy a fiatalok együtt társalogjanak,
vitatkozzanak és gondolkodjanak bizonyos kérdésekről, valamint arról, hogyan működik és néha
hogyan hibázik az agyunk, az egyik legjobb módja lehet a radikalizálódással szembeni ellenálló
képesség kialakításának, ami az egész projekt végső célja.

PRECOBIAS konzorcium
Hat ország egyetemei és szervezetei közösen dolgoztak a radikalizálódási jelenségek megelőzését
szolgáló kutatási tartalmak és könnyen használható eszközök létrehozásán: P.M.F. Research
(Olaszország), University of Ghent (Belgium), Human Rights Institute (Szlovákia), Ludwig
Maximilian University of Munich (Németország), Subjective Values Foundation (Magyarország),
Institute of Social Safety (Lengyelország).
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