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LIFE

"LIFE TWO"
Bahar Okulu
Città di Castello-İtalya
“Life Two- Kültürlerarasılığı Dinlerden Öğrenme 2”, isimli Avrupa
Projesi, Citta di Castello’da (İtalya) düzenlenen Bahar Okulu ve
ardından ortaklar toplantısı ile tamamlandı.
Bahar Okulu’nda, projeye dahil olan ülke okullarından öğrenciler ve
öğretmenler aşağıdaki etkinliklere katılma şansına sahip oldular:
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 Eğitim Topluluğu’nun Dinlerarası Çokkültürlülüğe Katkısı
 Dinler arası diyalog konulu eğitici oyunun oynandığı uluslararası
takımlar turnuvası
 Atölye: çok kültürlülüğü teşvik etmek ve ortak değerleri
güçlendirmek için bir araç olarak oyunlar oynamak
 Şehir turu
 Kano deneyimi: Karşılıklı desteği ve topluluk duygusunu takım
çalışmasıyla teşvik etmek için pratik bir aktivite
 Città di Castello'daki Yerler ve Dinler: deneyimsel bir yolculukla
farklılıklarda birliği bulma
 “Barış Sözleri”: Dinlerin barışa katkısı üzerine değerlendirmeler.
“Giacomo Puccini” Belediye Müzik Okulu öğrencilerinin müzikle
katkıları
 Final Konferansı: “Din Öğretimi Yoluyla Çok Kültürlülüğü
Öğrenmek
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Kültürlerarasılık alanında, empati ve kültürlerarasılığa ilişkin yeni becerilerin
kazanıldığı bir haftaydı. Öğrenciler, diğer ülkelerden insanlarla iletişim ve
ilişkiler kurdu. Öğrenciler diğer ülkelerin kültürleriyle tanıştı. Organizasyon
için Villa Montesca'ya ve tüm katılımcılara özel olarak teşekkür ediyoruz!
İnanılmaz bir deneyimdi!
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"LIFE TWO" Uluslararası Final
Toplantısı
Bahar Okulu, proje ortaklarının son
toplantısı ile tamamlandı. Toplantıda
katılımcılar projenin tamamlanmasıyla
ilgili son adımları tartıştılar.

Amacımız
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Proje, din öğretimi ve öğrenimi için katılımcı didaktik-pedagojik bir model
geliştirmeyi hedefledi. Ayrıca, Avrupa'da dini çoğulculuk üzerine özerk ve
eleştirel düşünmenin geliştirilmesinde öğrencileri desteklemeyi amaçladı.
Bu Model, çok kültürlü Avrupa vatandaşlığı vizyonunu teşvik eder; diyalojik
bir bakış açısıyla manevi eğitimi destekler ve ilgili bölgelerin Eğitim
Topluluklarının tüm aktörlerini projeye dahil eder: öğrenciler, öğretmenler,
okul personeli, okul yöneticileri ve ebeveynler. LIFE TWO'nun metodolojik
yaklaşımı, manevi eğitim bağlamında dini olmayan, empatik ve eleştirel
düşünmeye yönelik tutumlarının geliştirilmesine katkı sağlar. Bir katma değer
olarak ifade edilen dini farklılıkların karşılıklı anlayışını ve kabulünü teşvik
etmeye dayanır.

Konsorsiyum
Avrupa Birliği Erasmus + programı kapsamında finanse edilen projenin
koordinatörlüğü Villa Montesca Vakfı (İtalya) tarafından yönetilmektir.
Proje’nin faaliyetleri Fundación Universidad San Jorge (İspanya), Eğitim ve
Gençlik Çalışmaları Enstitüsü (Türkiye), Eğitim Girişimleri Merkezi
(Bulgaristan), Hassas Gruplar için Sosyal İşbirliği Faaliyetleri (Yunanistan),
Galway Ulusal Üniversitesi (İrlanda), Lefkoşa Üniversitesi (Kıbrıs) ve
Reflexion Vakfı (Hollanda) tarafından oluşturulan uluslararası bir
konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.
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The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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