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‘Kültürel çeşitlilik keyif alınacak bir durumdur. Bir sorun değildir.
Sorun cehalettir. Korku, önyargı ve nefreti besleyen şey cehalettir.’
Terry Davis, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri.

1. Herşey ne zaman başladı: LIFE projesi deneyimi
LIFE projesinin öncü deneyimi, ilkokul din eğitimi öğretmenlerinin pedagojik yaklaşımlarını
geliştirmeleri için hazırlanmış belirli metodolojik araçların uygulanması ile ilgiliydi. Aynı
zamanda sosyal bilimler alanındaki öğretmenlerin, dinin hoşgörüyü teşvik ederek ve
radikalizmi önleyerek artı değer yarattığı dikkat çekici, modern ve güncel bir öğrenme
ortamı geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyordu. Bu anlamda, dinler aracılığı ile daha
etkili bir eğitim sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunulmuştur.
Proje, yenilikçi ve katılımcı temelli LIFE Pedagojik Didaktik ve Katılımcı Model (PD&P
Modeli) olarak adlandırılan bir protokol kullanmaktaydı. Bu modelin amacı, kültürler arası
ve dinler arası arabuluculuk aracılığı ile çocukların en temel hakkı olan birbirleri ile
entegrasyonunu tam olarak sağlamaktı. Modelin uygulanması öğretmenlere Din Eğitimine
katılımcı bir biçimde yenilikçi bir pedagojik yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan yeni
metodolojik beceriler sağladı. Katılımcı LIFE modeli, bu hedefini uzun bir deneyim safhası
ile diğer öğretmenler ve paydaşlarla yapılan birçok toplantıyla sağlamıştır. Tüm bu süreç,
normalde doğa bilimleri çalışmalarına uygulanan IBL'ye (Sorgulama Temelli Öğrenme)
dayalı bir öğrenme deneyiminin geliştirilmesi ile ilgiliydi. Ortaklık, projenin hedeflerini
gerçekleştirmek için gereken en yüksek yeterlilikler yelpazesi ile IBL’in çocuklar özelinde din
çalışmalarında uygulanmasını sağlamıştır. AB düzeyindeki pedagojik çalışmalar
çerçevesinde, bu öncü bir deneyim olarak kabul edilebilir. Ortaklarımızın herbiri, kendi
bölgelerinde kurumsal düzeyde aktif ilişkilere sahipti. Böylece, yerel düzeyde özel bir
toplumsal ve kültürel katılım programı ile dini derneklerin de projeye dahil olması sağlandı.
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1.1 LIFE projesinin sonuçları ve çıktıları
Farklı dini ve kültürel geçmişe sahip öğretmenlerin projedeki varlığı, projeye çok olumlu
yansıdı. Karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayalı bir ortam oluşmasına zemin hazırladı. Katolik,
Ortodoks ve Müslüman öğretmenler farklı kültürel, eğitimsel ve kurumsal altyapıları ile LIFE
Modelinin yaratılmasına ve denenmesi sürecine davet edildiler.
Ayrıntılandırmak gerekirse, uygulama faaliyetleri şunlardan oluşuyordu:


İlgili ülkelerdeki din eğitimi yaklaşımlarının derinlemesine analizini ve paydaşların
okullarda din çoğulculuğu konusundaki ihtiyaçlarının tanımlanmasını amaçlayan bir
araştırma aşaması; ilgili ülkelerdeki din eğitimi yaklaşımlarının derinlemesine
analizini ve paydaşların okullarda din çoğulculuğu konusundaki ihtiyaçlarının
tanımlanmasını amaçlayan bir araştırma aşaması;



IBL'ye dayalı katılımcı bir sürecin geliştirilmesi: bu yenilikçi model, katılımı iki
şekilde değerlendirmiştir: Avrupa'da dini çoğulculuk (PD&P Modeli) ile uyumlu
tutarlı bir pedagojik ve didaktik modelin hazırlanması amacıyla uzmanlar, müdürler
ve öğretmenlerle katılımcı atölye çalışmaları ve Avrupa'da kültürel kimlik ve çeşitlilik
algılarını ortaya çıkarmak için çocuklarla atölye çalışmaları. Katılımcı yaklaşımda
çocuklar eğitimci oldular. Akran yaklaşımının benimsenmesi sayesinde, diğer
çocukların gayri resmi eğitimine katkıda bulundular;



İtalya ve Yunanistan'da iki ortak personel eğitimi etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikler
öğretmenlere ve kolaylaştırıcılara, çok dinli bir ortamda çok kültürlülük yaklaşımıyla
ilgili yeni beceriler kazanma ve Avrupalı meslektaşları ile çok kültürlü ortamlarda
dini öğretmenin ve öğrenmenin zorluklarını tartışma fırsatı verdi. Bu etkinlikler, Din
Eğitiminde kültürler arası ve uluslar ötesi yenilikler geliştirme ortamlarını yaratma
fırsatı sağlamıştır. Katılımcı yaklaşımın farklı kurum ve kültürel geçmişten gelen
öğretmenlerin katılımını sağlamak için sürekli bir yüzleşmeye ihtiyaç duyduğu fikrini
takiben, bu katılımcı eğitim faaliyeti LIFE modelinin kılavuzunun geliştirilmesine de
olanak sağladı. Kültürlerin ve fikirlerin “ruhani buluşmalarına” dayanan bir projede,
metodolojinin ilgili okulların gelecekteki varlıkları üzerindeki etkisini pekiştirmek
için özel diyalogların geliştirilmesi ihtiyaç vardı. Birlikte kalarak diyalog kurmak ve
ortak zaman geçirmek, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecekteki
bağlantıların, kişisel ağların oluşturulması için de stratejikti.



Ortak ülkelerdeki 11 AB İlköğretim okuluyla pilot uygulama yapılmıştır. PD&P
Modeli 1000'den fazla öğrenciyle sınıflarda denenmiştir. Uygulamalar, katılımcı
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süreçte yer alan, sınıflarda geliştirilen PD&P Modelini ve özel kolaylaştırma
tekniklerini kullanabilen kişilerin gözetiminde gerçekleştirilmiştir;


İlkokullar için bir Nihai Kılavuzun ve PD&P Modeli üzerine bir e-kitabın
geliştirilmesi;



Tüm bilgilerin, materyallerin ve araçların, projeye doğrudan dahil olmayan
kullanıcılar için de ulaşılabilir ve kullanılabilir hale getirildiği Etkileşimli bir Web
Sitesi / Öğrenme Platformunun oluşturulması.

LIFE Modeli, manevi ve kültürel boyutu, kişisel ve ilişkisel yeterliliğin belirli bir arka planı
olarak düşünme fırsatını verdi. Çok kültürlü bir alanın yaratılmasına ilişkin alınan önlemler
öğrencilerin çok kültürlü alanların inşasına aktif katılımını sağlamaya yöneliktir. Projenin
pedagojik yaklaşımı, öğretmenlere din eğitimini öğretmek için onlara yenilikçi bir pedagojik
yöntem geliştirmelerini sağlayan içerik ve metodolojik beceriler sağlamıştır. Proje boyunca
öğretmenler sınıflarında, çocukların ihtiyaçlarını, dünya vizyonlarını ve dini çoğulculuğa
ilişkin beklentilerini ifade etmelerini istediler. Öğretmenler, sınıflarında farklılıkları ele alma
konusunda desteklendiler.

1.2 Geliştirme amacıyla sonuçların kullanılması ve
değerlendirilmesi
LIFE başlangıcından bu yana, sonuçlarının ve çıktılarının diğer okullarda ve kuruluşlarda,
ortaklık dışında kullanılmasını teşvik etmeyi amaçladı. Ortaklar bu anlamda projeyi
tanıtmak için hareket ettiler ve gerçekleştirilen eylemler ve üretilen çıktılar konusunda
politika yapıcılara ve yetkililere hitap ettiler. Çoğaltıcı etkinliklere doğrudan hedef grubu
olan öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı, projenin onlara neler getirdiğini görmelerine
fırsat tanıdı. Web sitesi / öğrenme platformu, projenin temel etkilerini paylaşmak ve
kullanıcıların ilgisini çekebilecek gerekli tüm bilgilere erişim sağlamak için bir araç olarak
kullanıldı.
İçerik oluşturmanın temelindeki metodoloji iki bölüme ayrıldı: öğretmenlerle uygulanan
yöntemler ve öğrencilerle uygulanan yöntemler. Yöntemlerin her biri için somut teknikler
uygulanmıştır. Bu teknikler LIFE El Kitabında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Böylece
farklı bağlamlarda ve diğer okullarda kolayca aktarılabilir ve uygulanabilir olmuştur.
Yalnızca proje ekiplerinin araştırmacılarını değil, doğrudan projenin gerçek ve ilk
yararlanıcılarını da içeren bu tür faaliyetlerin geliştirilmesinin temelinde, birlikte oluşturma
ve katılımcı bir metodolojiye sahip olmaları yatmaktadır.

5

WP1 Geliştirme Hazırlıkları

LIFE TWO, LIFE projesinde tasarlanan ve geliştirilen rehber ilkeleri orta öğretimin çok farklı
olan içeriğinde teşvik etmek ve uygulamak için önemli bir fırsatı temsil etmektedir. Çok
kültürlülük ve entegrasyon için Din Eğitimi öğretmenin rolü ile ilgili böyle bir mevcut konu
üzerinde çalışmak aynı zamanda büyük bir şanstır. İlk olarak ve en önemlisi bu durum,
kültürler arası ve dinler arası arabuluculuk yoluyla öğrencilerin tam olarak entegrasyonu
anlamına gelmektedir. COVID-19 salgınının patlak verdiği ve salgının kültürel ve kişiler arası
ilişkilerde etkisinin gözlemlendiği, şiddet içeren aşırılıkların arttığı, nefret söyleminin
yaygınlaştığı bu dönemde, bu konular çok daha önem kazanmıştır.
LIFE TWO projesinin amacı, daha önce ilkokullarda uygulanan metodolojiyi aşağıdaki ilkeleri
içerecek şekilde farklı bir eğitim düzeyine- liselere- aktarmak ve uyarlamaktır:






bilgi ve anlayışı geliştirmek için öğretim;
belirli bir dini veya dini olmayan görüşü desteklememek;
kişinin kendi görüş ve tutumlarını ön plana çıkarmamak;
başka bir dinden veya yaşam tarzından biriyle empati kurmak;
anlama ve muhakeme yapmayı birbirinden ayırmak

Başlangıç noktası olarak, aşağıda gösterilen harita 28 AB Üye Devletine genel bir bakış
sunmaktadır: Avrupa ülkelerinin çoğunda (Fransa hariç), dine ilişkin özel konular eğitimde
yer alır. Dini olmayan eğitimin daha ziyade Kuzey Protestan ülkelerinde yaygın olması hayli
ilginçtir. Bununla birlikte, farklı ülkelerde ve bazen tek bir devlette (örneğin, Hollanda)
bulunan çok çeşitli durumlar, içerik ve yaklaşımlar nedeniyle bu sınıflandırma dikkatle ele
alınmalıdır.
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Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler de dahil
olmak üzere uluslararası kuruluşlar, Üye Devletlerin okullarda vatandaşlığı ve kültürlerarası
eğitimi nasıl uygulamaları gerektiğine dair projeleri ve siyasi tavsiyeleri teşvik etme ve
geliştirme konusunda çok aktif olmuştur. Bu kuruluşlara göre, sosyal uyumu, farklılığa
toleransı ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek için ‘dini ve dini olmayan inançlar’
öğretimi bu eğitimin merkezi bir parçası olmalıdır (Avrupa Konseyi, 2002, 2008a, 2008b;
AGİT, 2007; BM, 2006).

2. PD&P Modeli: İlkokul ortamından lise ortamına
metodoloji geliştirilmesi
2.1 Modelin ilkokul ortamında pedagojik etkileri
LIFE projesi çerçevesinde geliştirilen model, dünyayı ve onunla ilişkili olguları bilmenin,
öğrenmenin ve anlamlandırmanın yenilikçi bir felsefesi olan Yapılandırmacılık olarak
bilinen teoriye dayalı yaklaşımlara dayanmaktadır. Genel bir bakış ile değerlendirildiğinde,
yapılandırmacı yaklaşımların ve öğretim stratejilerinin, öğrencilerin öğrenme sürecindeki
konumuna dayandığı düşünülmektedir: merkezi bir konumda olmak, ilgili çevrelerle daha
fazla etkileşime izin verir. Bu metin, ‘yapılandırmacılık’ teriminin semantik anlamını,
eğitimdeki sonuçlarını incelemek ve analiz etmek için kaleme alınmamıştır. Teori hakkında
daha ayrıntılı bilgi için kaynakçada sunulan konuya ilişkin belglerden faydalanabilir. Bu
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modele göre, kişisel ve topluluk araştırmasının nihai hedefi “deneyimden bilgi ve anlam
üretmeye” yöneliktir (Facets of Systems Science, George Klir, 1932). Birçok yazara göre
yapılandırmacılık, felsefe, psikoloji ve sibernetikte kökleri olan bir bilgi teorisidir. İki ana
ilkeye dayanmaktadır:




Bilgi pasif olarak alınmaz; öğrenciler tarafından aktif olarak öğrenilir. Bu süreçte
öğretmenler kolaylaştırıcı rolüne sahiptir;
Biliş eylemi uyarlanabilirdir ve öğrencinin deneyimlediği dünyayı düzenlemeye
hizmet eder. Her zaman ontolojik gerçekliğin keşfi değildir.

Model, Montessori’nin araştırma olarak öğrenme fikrini ve bunun belirli bir öğrenme
ortamına ihtiyacı olduğu iddiasını sürdürmeyi ve gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.
Yapılandırmacılığın öğrencilerin gerçek hayattaki problemleri çözme becerisine odaklandığı
düşünüldüğünde, sadece öğrenciyi benzersiz bir çözüme ulaşmaya teşvik etmekle kalmaz,
aynı zamanda çözüme ulaşma sürecine de yakından dikkat eder. Bu şekilde, insanlığın temel
sorunlarıyla ilgili sorunlar, insanların dünyadaki konumu ile ilgili olduğu için "gerçek yaşam
sorunları" olarak kabul edilecektir: probleme yönelik faaliyetler bağlamsaldır, konuyla
ilgilidir ve öğrenenler için çok önemlidir. Bir sorunu kendi başlarına belirleyebilirler veya bir
öğretmen onlar için bir sorun oluşturabilir. Birçok yazarın görüşüne göre, yapılandırmacı
öğrenme fikri, ön bilgileri dikkate alır. Bu, kolaylaştırıcının yaklaşımının, bilginin bir keşfin
sonucu olduğu tartışmayı geliştirmek ve teşvik etmek için yeterlilikler sağladığı anlamına
gelir. Önceki bilginin bilimsel olarak doğru olmadığı düşünülüyorsa, içeriği yeniden analiz
etmek ve yeni bakış açıları tanımlamak öğrencinin görevidir. Piaget'in teorilerinden
derinden etkilenen “radikal yapılandırmacılık” olarak tanımlanan teorinin yazarlarından
biri, bilginin kendisinin nesnel, ontolojik bir gerçekliği yansıtmadığı, ancak yalnızca
deneyimlerimizin oluşturduğu bir dünyanın düzenini ve organizasyonunu yansıttığı bir bilgi
teorisi geliştirmek için gelenekten kopmayı önerir (von Glaserfeld, 1984, s. 24).

2.2 Ölçek geliştirme amacıyla dikkate alınacak modelin
ilkeleri
Yapılandırmacılık: Gözleme ve insanların nasıl öğrendiğiyle ilgili bilimsel çalışmaya dayanan
teori. İnsanların bir şeyleri deneyimleyerek ve bu deneyimler üzerinde derinlemesine
düşünerek kendi dünya anlayışını ve bilgilerini oluşturduğunu anlatır. Kişiler, kendi
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bilgilerinin aktif yaratıcılarıdır. Bunu yapmak için sorular sormalı, keşfetmeli ve bildiklerini
değerlendirmelidirler.

Öğretme uygulaması: öğrencileri daha fazla bilgilenmeleri için aktif teknikleri
(deneyler, gerçek dünyanın problemlerini çözme) kullanmaya teşvik etmek ve
ardından onlarla ne yaptıkları hakkında ve anlayışlarının nasıl değiştiği hakkında
konuşmak. Öğretmen, öğrencilerin önceden var olan kavramları anladığından emin
olur ve onlara hitap edecek ve onları geliştirecek aktivitelere rehberlik eder.
Ortak Çalışmaya Dayalı Öğrenme: öğrencilerin önemli bir soruyu keşfetmek veya
anlamlı bir proje oluşturmak için birlikte çalıştıkları öğretme ve öğrenme yöntemi.
Bir dersi tartışan bir grup öğrenci veya ortak bir ödev için İnternet üzerinden birlikte
çalışan farklı okullardan öğrenciler, işbirliğine dayalı öğrenmenin örnekleridir.
İşbirlikli Öğrenme, Ortak Çalışmaya Dayalı Öğrenmenin özel bir türüdür: öğrenciler,
yapılandırılmış bir etkinlik üzerinde küçük gruplar halinde birlikte çalışırlar.
Çalışmalarından bireysel olarak sorumludurlar. Ayrıca, grup çalışması olarak da
değerlendirilirler. İşbirlikçi gruplar yüz yüze çalışırken ekip olarak çalışmayı öğrenir.
Küçük gruplarda öğrenciler güçlü yönlerini paylaşabilir. Aynı zamanda zayıf
becerilerini de iyileştirebilirler. Kişilerarası becerilerini de geliştirirler. Çatışmayla
başa çıkmayı öğrenirler. İşbirlikçi gruplara iyi tanımlanmış hedefler rehberlik ettiği
zaman, öğrenciler yeni öğrendikleri konuları daha iyi anlamalarını sağlayan çok
sayıda faaliyete katılırlar. İşbirlikli Öğrenme Ortamı oluşturmak için üç şey gereklidir:
o Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri gerekir, ama aynı zamanda
biraz da zorlanmaları gerekir;
o Grupların herkesin katkıda bulunabileceği kadar küçük olması gerekir;
o Öğrencilerin birlikte çalıştıkları görev açıkça tanımlanmalıdır.
Burada sunulan işbirlikçi ve işbirliğine dayalı öğrenme teknikleri, öğretmenlere
yardımcı olmalıdır. Ayrıca, işbirlikli öğrenme küçük gruplarda şu faydaları sağlar:
•
•
•
•

öğrenciler aktif olarak katılırlar;
öğretmenler bazen öğrenenler olur ve bazen öğrenenler öğretir;
her üyeye saygı gösterilir;
projeler ve sorular öğrencilerin ilgisini çeker ve öğrencileri zorlar;
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çeşitlilik kutlanır ve sunulan tüm katkılara değer verilir;
öğrenciler ortaya çıkan çatışmaları çözme becerilerini öğrenirler;
üyeler geçmiş deneyim ve bilgilerinden yararlanır;
hedefler açıkça tanımlanır ve bir rehber olarak kullanılır;
İnternet erişimi gibi araştırma araçları sağlanır;
öğrenciler kendi öğrenimlerine yatırım yaparlar.

Daha önce ilkokullarda LIFE projesi çerçevesinde uygulanan PD&P Modelinin
metodolojisinin geliştirilmesi düşünüldüğünde, LIFE TWO yaklaşımının temel unsurlarından
birisi, dinden öğrenme kavramına dayalıdır. Öğrenciler, din (ler) in akademik çalışmasına
ilişkin teorik ve metodolojik yaklaşımları ve terminolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenirler.
Bu şekilde, birincil ve ikincil kaynakları tanımlama, analiz etme ve bağlamsallaştırma
becerisi gibi genel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunulabilir. Öğrenciler ayrıca
dinlerin farklı yönlerini (yani mitler, ritüeller, otorite vb.) sistematikleştirmeyi,
sınıflandırmayı ve karşılaştırmayı öğrenmelidir. Öğrenciler buna hazır olduklarında,
öğretme aynı zamanda din (ler) in toplumsal değişimler, azınlık-çoğunluk sorunları, kimlik
söylemleri, etik, siyaset, çatışmalar ve ideoloji ile nasıl ilişkilendirilebileceğine dair farklı
tartışmaları analiz etmek için teoriler ve yöntemler içerebilir. Diğer bir kritik beceri, içeriden
ve dışarıdan gelen temsilleri ve kaynakları belirleyip karşılaştırma ve bunları eleştirel bir
şekilde analiz etme becerisidir. Bu beceriler, öğrencilerin kendi dini, din karşıtı veya dini
olmayan bakış açılarına bakılmaksızın, metodolojik agnostik ve mesafeli bir bakış açısıyla
tüm dinleri ve dinle ilgili konuları analiz etme ve tartışma yeteneklerine katkıda bulunabilir
(Alberts, 2017, s.181). Öğrencilerin din çalışmalarıyla ilgili teorik ve metodolojik yaklaşımları
kullandıklarında, sadece dini konular hakkında bilgi edinmekle kalmayıp, bilgiyi kendilerinin
de üreteceklerinin altını çizmek gerekir.
Son olarak, eğitimsel ve pedagojik bir bakış açısından, ölçek geliştirme sürecinin bir diğer
önemli yönü, toplumda var olan dinlerin, inançların ve kanaatlerin çeşitliliğini kucaklama
kapasitesinin artırılmasıyla temsil edilir. Eğitimi dini çoğulculuğa teşvik etmek, sivil
farkındalığı ve sosyal uyumu sağlamak için anahtardır. Din Eğitimi öğretirken kültürlerarası
eğitim ve insan hakları ile ilgili değerlerin güçlendirilmesi, bilgi ve anlayışın yanı sıra sosyal
ve yurttaşlık yeterliliklerinin edinilmesini de amaçlanmalıdır.

2.3

LIFE TWO yaklaşımındaki Sorgulamaya Dayalı
Öğrenmenin merkezi rolünü Din Eğitiminde düşünmek

Birinci Bölümde bahsedildiği gibi, LIFE projesi deneyimi sırasında uygulanan tüm pedagojik
süreç, normalde doğa bilimleri çalışmalarına uygulanan IBL'ye (Sorgulamaya Dayalı
Öğrenme) dayanan bir öğrenme deneyiminin geliştirilmesine dayanıyordu: Sorgulamaya
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dayalı deneyler, proje amaçlarını gerçekleştirmek için kullanıldı. IBL’nin dini araştırmalara
uygulanmasının çocuklar üzerindeki etkisini ölçmek amaçlandı.
Bu yaklaşıma uygun olarak, LIFE TWO, özellikle eleştirel düşünme ve öğrenmeyle ilgili
olarak, liselerde Din Eğitiminin temel pedagojik bir unsuru olarak IBL'ye güçlü bir vurgu
yapmayı amaçlamaktadır. Din ve eleştirel düşünme, dinlerin çoğu kez bir miktar mutlak
gerçeği içerdiğini iddia ettiği için, eleştirel teorisyenlerin kendi içinde karşı çıktığı bir fikir
olarak, uyumsuz olarak görülebilir; bireysel dinler genellikle eleştirel düşünme için bir
gereklilik olan alternatif görüşleri öğretmez; ve eleştirel teoride gerçek, "tüm tarafların
kabul ettiği öncüllerden"1 oluşur; son olarak, teorisyen Oduntan Jawoniyi gibi bazı yazarlar,
argümanı, dini hakikat iddialarının “ampirik olarak doğrulanmamış, doğrulanamaz ve
yanlışlanamaz metafizik gerçekler”2 olduğu gerçeğine indirgerler. Din eğitiminde eleştirel
düşüncenin yeri ile ilgili görüş çeşitliliğinin bir açıklaması, çeşitli çalışma alanlarına yayılan
bir kavram olan eleştirel düşünme için tutarlı bir tanımın var olmaması olabilir. Örneğin,
felsefe alanı, tıpkı psikoloji alanında olduğu gibi, kendi incelikli eleştirel düşünme tanımına
sahiptir.
Eleştirel kuramcılar Michael Scriven ve Richard Paul, eleştirel düşüncenin birçok farklı
tanımını tek bir tanım içinde özetlemeye çalışırlar: "Eleştirel düşünme, inanç ve eylem için
bir rehber olarak gözlem, deneyim, düşünme, akıl yürütme veya iletişimden elde edilen
veya bunlar tarafından üretilen bilgileri aktif ve ustaca kavramsallaştırma, uygulama, analiz
etme, sentezleme ve / veya değerlendirme sürecidir. Örnek niteliğindeki biçiminde, konu
bölümlemelerini aşan evrensel entelektüel değerlere dayanmaktadır: açıklık, doğruluk,
kesinlik, tutarlılık, alaka düzeyi, sağlam kanıt, iyi nedenler, derinlik, genişlik ve adalet."3
Bu daha geniş tanımı akılda tutularak, LIFE TWO yaklaşımı, IBL kavramlarının diğer bilgi
alanlarına da uygulandığı düşüncesiyle başlar. Washington Üniversitesi'nden bir grubun
öncülüğünü yaptığı fizik, aynı zamanda kimya ve biyoloji, elektrik mühendisliği ve bilişsel
sinirbilim ve hatta arkeoloji alanlarından bahsedilebilir. Roger Bybee liderliğindeki bir ekip
tarafından Biyoloji Bilimi Müfredat Çalışması (BSCS) aracılığıyla 5E olarak adlandırılan çok
kullanışlı bir IBL modeli tanıtıldı. Söz konusu beş adım şöyledir:
(1) Katılım (Öğrencileri heyecanlandırın, öğrencinin merakını uyandırın)

1

Duck-Joo Kwak, “Re‐Conceptualizing Critical Thinking for Moral Education in Culturally Plural Societies,”
Educational Philosophy and Theory 39, no. 4 (August 2007): 464.
2

Oduntan Jawoniyi, “Religious Education, Critical Thinking, Rational Autonomy, and the Child’s Right to an
Open Future,” Religion and Education 39, no. 1 (January 2015): 46.
3

Michael Scriven and Richard Paul, quoted in “Defining Critical Thinking,” Foundation for Critical Thinking,
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766.
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(2) Keşif (Merakınızı tatmin etmek için deney yapın)
(3) Açıklama (Kavramları anladığınızı gösterin)
(4) Detaylandırma (Yeni kavramları yeni alanlara genişletin)
(5) Değerlendirme (Bilginizi kontrol edin)
Öğretmen, öğrencilerin ön bilgilerine hitap eder. Meraklarını artıran ve ön bilgilerini ortaya
çıkaran kısa etkinlikler kullanarak yeni bir kavramla meşgul olmalarına yardımcı olur.
Etkinlik, geçmiş ve şimdiki öğrenme deneyimleri arasında bağlantılar kurmalı; önceki
kavramları ortaya çıkarmalı ve öğrencilerin mevcut etkinliklerin öğrenme çıktılarına yönelik
düşüncelerini düzenlemelidir.
IBL Din Eğitimi için uygun mu? Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencinin gerçekleri, ilişkileri
ve yeni gerçekleri keşfetmek için kendi geçmiş deneyiminden ve mevcut bilgilerinden
yararlanmasını gerektirir. Öğrenciler, nesneleri keşfedip manipüle ederek, sorular ve
tartışmalarla uğraşarak veya deneyler yaparak dünyayla etkileşime girerler. Sonuç olarak,
öğrencilerin kendi başlarına keşfettikleri kavramları ve bilgileri hatırlama olasılıkları daha
yüksek olabilir (cevabın öğretmen tarafından verilmesinin aksine). Fakat böyle bir yaklaşım
dini kavramları öğretmede değerli midir? Neden sorgulamaya bu denli ilgi? Din öğretmek,
özellikle kavramlarının çoğu oldukça soyut olduğundan ve öğrenciler tarafından anlaşılması
zor olduğundan, kolay değildir. Buna ek olarak, din eğitimi öğretmenlerine genellikle
kavramları "tercüme etme" ve onları takipçilerine daha aşina hale getirme görevi verilir. Bir
eğitimcinin kavramları belirli tutumlara, büyük fikirleri ise toplumsal davranış formlarına
çevirmesi hala zorludur.
Her türlü eğitimin bu tür yeni öğretim metodolojilerinden yararlanabileceğinden yola
çıkıldığında, bu öğretim tekniğini Din Eğitimine uygulamanın mümkün olduğu görülür.
Yukarıdaki soruları cevaplamak için başlangıçta biyoloji öğretimine uygulanan 5E'lere
dönebiliriz.
Katılım, Bilim öğretiminde olduğu gibi din öğretiminde de gerekli midir? Cevap, büyük
olasılıkla olumludur, çünkü öğrenciler ilgi alanları ilginç ve heyecan verici bir problemle
tetiklendiğinde daha etkili öğrenirler. Tetikleyici nedir ve din öğretiminde etkili tetikleyiciler
neler olabilir? Tetikleyici, basit bir kelimeden, bir resimden, sembolden, kısa bir filmden
veya belirli bir jestten, öğrencinin temaya olan merakını uyandırabilecek herhangi bir şey
olabilir. Örneğin, Hristiyanlık, İslam ve Musevilikte cennetin nasıl algılandığına dair bir
tartışmaya başlamadan önce, ilgili birkaç resim, özellikle rönesans resimleri ve bu konuyla
ilgili eski ortodoks freskleri sergilemek faydalı olabilir. Benzer şekilde, Kıyamet Günü'nü
tasvir eden iki resmin sergilenmesi, Katolikler ve Ortodoks Hıristiyanlar arasındaki farklar
hakkında tipik, geleneksel bir derse göre öğrencilerden daha etkili bir şekilde ilgi
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uyandırabilir. Din adına vahşet içeren resimler veya küçük filmler, tüm inançlara saygı
konulu bir konferans için duygusal bir tepkiyi ve açıklığı tetikleyebilir. Fetüsün ekografisi
veya gen bölümleri gibi bilimsel çizimler, kürtaj ve genetik mühendisliği veya gen terapisi
üzerine ilgi ve canlı tartışmaları tetikleyebilir. Dersler ayrıca öğrencileri bilişsel çatışmalarla
kışkırtarak, bilinen kavram yanılgılarını ele alarak başlayabilir. Bilişsel çatışmalar sadece
Bilimde değil, İlahiyatta da düşünülebilir, çünkü din öğretmeninin de önyargılarla veya
yanlış anlamalarla uğraşması gerekir. Tipik olarak, teolojik kavramları öğrenmeyle ilgili
olarak öğrencinin ilgisini tetikleyebilecek çatışma örnekleri, önceki inançlarından bazılarının
yanlış olduğunu kanıtlamakla ilgili olanlar (özellikle dini ilkelerle çelişen eski batıl inançlar
ve uygulamalarla ilgili olanlar) ve kişinin sözleri ve eylemleri arasında uyum veya uyum
eksikliği ile ilgili olanlardır. Önyargılarla veya yanlış anlamalarla savaşmak, çoğu zaman
yanlış davranışa veya sapkınlığa karşı ne yapılması gerektiğini öğretmektir.
İkinci adım olan Keşif, bilime özgüdür. Keşif din öğretimi ile ilgili olabilir mi? Deney yapmak
bilim adamının temel özelliği olsa da din eğitimini öğretirken göz ardı edilmemelidir. En
nihayetinde din, İlahiyata yaklaşmanın manevi yolunu açar ve bu tür bir yol, yol boyunca
rehberlikten, yer işaretlerinden yararlanabilir. Öğrenciler için Yol hakkında okumak ya da
duymak yeterli değildir. Dua ve meditasyon yoluyla kendi yollarını daha iyi anlayabilecekleri
şekilde kendilerini denemeleri gerekir. Bilimde öğrenciler çevrelerindeki gerçekliği
keşfederlerken, dinde dua ederek, meditasyon yaparak, gerçek dünyada hareket ederek
kendi manevi benliklerini yaşarlar ve keşfederler. Fen bilgisinde öğretmen öğrencilere
eğitim materyalleri verir. Deney ve gözlemlerine rehberlik eder. Din eğitiminde ise
öğretmen, öğrencileri arayışları boyunca takip eder ve engellerle karşılaştıklarında onlara
rehberlik eder. Bir eğitimcinin doğru yönlendirmesiyle, öğrenciler her zaman orada olan
gerçekleri, ruhlarının içinde keşfedebilirler. Psikanaliz ve psikolojik terapide, evlilik
danışmanlığında ve çeşitli sosyal çatışma vakalarında benzer modeller kullanılır.
Soruşturma teknikleri sayesinde insanlar, aslında kendi içlerinde yatan gerçek sorunu ve
çözümünü görmeye götürülür. Sonuçta, bu sorunu harekete geçirmek ve çözmek onlara
kalmıştır. Başkasının düşüncelerini ve davranışlarını kucaklamak, başa çıkması kolay bir
konu değildir. Öğrencilerin deneyleri sırasında geçtikleri aşamaları anlamak önemlidir. Kişi,
kişisel olayları kontrol etmekten vazgeçmeli ve güvenlik ağları kullanmadan kendini bu
denemelere maruz bırakmalıdır. Din eğitimi öğretiminde öğrencilerin eski zihinsel
yaklaşımlarını terk etmeleri ve yeni gerçekleri keşfetmeye açık olmaları beklenir.

Üçüncü ve dördüncü adımlarda, Açıklama ve Detaylandırmada, öğrencilerin kavramları
anladıklarını göstermeleri ve daha sonra bunları başka bağlamlarda kullanmaları beklenir.
Öğrenme sürecinde, bilgiyi yeniden üretmekten daha fazlasını yapmaları gerekir.
Öğretilerin derin anlamını kavramaları beklenir. Öğrencilere bu aşamalarda rehberlik
etmenin bir yolu, onlara yeni imgeler ve / veya benzetmeler sunmak ve onlardan ilk
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öğrendikleri ile paralellikler çizmeleri istenmektir. Örneğin, dini semboller ve dini hayranlık
uyandıran nesnelerden bahsederken, öğrencilere ek örnekler verebilir. Öğrencilerin
öğrendiklerini açıklayıp açıklamadıkları, diğer bilgilerle paralellikler kurup kuramadıkları
kontrol edilebilir. Böylesi zorlayıcı öz farkındalık öğretim yöntemlerini kullanarak,
öğrencilerin kavram yanılgıları ve önyargıları ortadan kaldırılabilir. Öğrencilere yeni
düşünme biçimleri kazandırılabilir. Öğretmenlerin aksine, eğitimciler, öğrencilerin
zihinlerine ve ruhlarına olumlu tepkiler vermelidir, böylece sadece yeni kavramları anlayıp
kucaklamakla kalmaz, aynı zamanda onları daha da ileriye taşıyabilirler. Her din eğitimi
öğretmeni için bilgiyi sosyal davranışa dönüştürmek büyük bir zorluktur. Din,
yorumlanamayacak deneyimlere yanıtlar sağlamada, ahlaki bir sosyal davranışa yol açan
güçlü, uzun süreli duygular yaratmada rol oynar. Din, ‘katılımcıların deneyimlerine biçim
ve anlam vermelerini sağlayan bir araçtır'4. Din öğretimi için bu adım, öğrenciler edindikleri
yeni kavramları yaşamlarına uyarlamaya, benimsedikleri fikirleri uygulamak için belirli bir
yolu kabul etmeye zorlandıklarından, Detaylandırma olabilir.
Değerlendirmenin son adımı, eğitmenin öğrencinin hedeflenen yeterlilikleri edindiğini
doğrulamasına izin verdiği için, herhangi bir resmi eğitim sürecinde gereklidir. Bu nedenle,
Din Eğitimi, herhangi bir dinin yolları ve karakteristik araçlarına sahip olduğundan, her
durumda değerlendirmeye güvenmek gerekir. Bu değerlendirme nasıl yapılmalıdır? Din söz
konusu olduğunda, bilgiyi göstermek yeterli değildir. Öğrencinin manevi açıdan da şefkat
ve ilerleme göstermesi beklenir. Öğrencilerin daha iyi insanlar olmaları, sınıfta öğrendikleri
ilkeleri günlük yaşamda uygulamaları için değerlendirilmeleri beklenir.
Sonuç olarak, sorgulama yöntemleri ilgi uyandırmak ve öğretimi daha eğlenceli ve etkili hale
getirmek sadece bilim öğretiminde değil Din Eğitiminde de kullanılabilir. İlginç bir paralellik
olarak, günümüzde öğrenenlere- Mukaddes Kitap devirlerinde balıkçılar gibi- balık verilmesi
ve her gün bu şekilde onların beslenmeleri gerekmiyor: Bir ömür boyu kendilerini
beslemeleri için onlara balık tutmanın öğretilmesi gerekiyor. İnsanların kendilerinin bilgi
kaynağını kullanarak onları öğrenir hale getirmek hem bilim hem de din eğitimi için daha iyi
bir öğretim yöntemidir. Sonuç olarak, tüm inançlar için teoloji eğitiminin merkezinde
benzetmeler ve sembolik hikayeler yer aldığından, Din eğitiminde de uzunca bir süredir bazı
araştırma yöntemleri kullanılmaktadır.

4

J. Bowker (edit.). The Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press, 1997, p. 369.
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2.4 Liselerde Radikalleşme, Popülizm ve Nefret Söylemine
Karşı Din Eğitiminin Rolü
Günümüz Avrupa'sında aşırılık yanlısı retoriğin yeniden canlanması demokratik değerlere
tehdit oluşturmaktadır. Kimliklerini inşa sürecinde olan ve bir amaç arayışında olan gençler,
etkilenmeye daha açık olduklarından radikal fikir ve hareketlerin etkisinde daha çabuk
kalabilmektedir. Bu nedenle eğitim tam demokratik bir Avrupa vatandaşlığı modeline yol
açan sivil farkındalığı ve sosyal uyumu sağlamanın anahtarıdır. Okullar, dayanıklılığı
güçlendirmek ve gençlerin radikal ideolojilere ve organizasyonlara çekilmesini önlemek için
kilit kurumlardır. Dahası, öğretmenler genellikle olası radikalleşme belirtilerini ilk fark
edenler arasındadır. Etkilenenler (yani bireylerin kendileri, akrabaları ve arkadaşları) için
önemli muhataplardır. Öğretmenler bu sorumluluğu üstlenirken, radikalleşme süreçlerine
katkıda bulunabilecek önemli konularla ilgilenmeli ve radikal dini propagandanın istismar
ettiği kaygı ve şikayetleri ele almalıdır. Aşağıdakileri akılda tutarak öğrencileri güçlendirmek
için harekete geçmelidirler:
Örgün eğitim kurumları, paylaşılan değerleri ve eleştirel düşünmeyi teşvik ettiklerinden ve
öğrencilerin demokratik toplumlarda aktif vatandaşlık için gerekli olan temel yaşam
becerilerini ve sosyal yeterlilikleri geliştirmelerine yardımcı olduklarından (genel önleme)
radikalleşmeyi, popülizmi ve nefret söylemini önlemede kilit aktörlerdir. Demokratik
değerleri öğreterek ve gençleri çoğulcu sosyal ortamlarda yaşamı anlamaları ve idare
etmeleri için güçlendirerek eğitim, sosyal kutuplaşma ve radikalleşmeye karşı dayanıklılığı
artırmak çok önemlidir. Yine de okullar sadece demokratik yaşam için gerekli olan
iletişimsel, bilişsel ve davranışsal becerileri geliştirmezler; ayrıca radikalleşmenin erken
belirtilerinin fark edilebildiği ve erken müdahalelerin başlatılabildiği yerlerdir (ikincil
önleme). Çoğu durumda, öğretmenler görünüş, düşünce ve davranıştaki değişikliklerin
farkına varan ve gençlere oryantasyon arayışlarında danışmanlık ve destek sunan ilk
kişilerdir. Öğretmenlerin bireyler, okulların kurumlar olarak güçlendirilmesi, öğrencilerin
(şiddet içeren) radikal ideolojilerin ve çevrelerin kışkırtmalarına karşı güçlendirilmesinin bir
ön koşuludur.

2.5 Rol Modellerin önemi
Bu perspektifte, LIFE TWO, toplum düzeyinde rol modellerin önemine vurgu yapmayı
amaçlamaktadır: bu popülist ve yabancı düşmanı fikirlerin çoğu dini nefretten
kaynaklandığı için öğrenciler nefret söyleminden ve radikal konumlardan çok
etkilenmektedir. Projenin sunmayı amaçladığı bu sorunun cevabı, ortak değerlerin olumlu
bir temeli olarak dini diyaloğun teşvik edilmesidir. Bunun gerçekten etkili olabilmesi için
her topluluğun rol modellerinin olması gerekir ve bu özellikle okul ortamında doğru

15

WP1 Geliştirme Hazırlıkları

görünmektedir. Eğitimde, rol modellerin bireylerin olumlu davranışları benimseme
niyetleri üzerinde sosyal etki yaratabileceği genel kabul görmüştür. Okul topluluğu içindeki
toplum yanlısı davranışçı ilişkiye değinenler için, genel olarak dini değerler kümesinin
toplum yanlısı davranış ve duygusal beceriler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu da
kabul edilmektedir.
LIFE TWO yaklaşımında rol modeller, nefret ve popülizmle mücadelede kilit bir unsur
olarak kabul edilir. Öğretmenlerin, yetişkinlerin, özellikle ebeveynlerin ve tanıdık bağlamın
radikalleşmeyi, popülizmi ve nefret söylemini önlemede temel bir rol oynamasına özel bir
ihtiyaç vardır. Ailelerde ortak değerlerin varlığına rağmen radikalleşme süreci başlarsa,
öğrencilerin, öğretmenlerin ve genel olarak yetişkinlerin desteğini hissetmesi çok
önemlidir. Yetişkinler tarafından temsil edilen rol modellerin belirli bir davranış üzerindeki
etkisi, sosyal öğrenme teorisi (Bandura, 1977) ile açıklanabilir. Öğrenmenin sosyal bir
bağlamda gerçekleştiğini ve bu nedenle, doğrudan deneyimle öğrenmenin yanı sıra,
başkalarını gözlemleyerek ve onlarla etkileşim kurarak da öğrenmenin gerçekleşebileceğini
savunur. Bu yaklaşım doğrultusunda, LIFE TWO çerçevesinde sosyal toplulukta belirli bir rol
oynayan kişiler arasından rol modeller belirlenecektir. Öğrencileri destekleyecek
davranışsal modeller onlara gösterilir. Toplum hayatının nasıl yaşanacağı ve yabancı
düşmanı kuruluşlardan gelen yanlış mesajların nasıl değerlendirileceği ile ilgili öğrencilere
bilgiler verilir. Yerel bir toplulukta rol modelleri genellikle şunlardır: dini liderler, spor
eğitmenleri, sosyal faaliyetlere katılan kişiler ve ayrıca ailelerle sık sık temas halinde olan
profesyoneller. Her okulda aşağıdaki üç grup için bir “pozitif düşünme KODU ve dini
farklılıklara yönelik pozitif bir yaklaşım" oluşturulmaya çalışılacaktır:
•

•
•

Öğretmenler için özel bir toplantı düzenlenecektir. Katkılarının sadece didaktik
unsurlarla olamayacağına dair kanıtlar sunularak onlara dini diyaloğun sosyal
bağlamının ayrıntılı bir çerçevesi çizilecektir. Böylece, öğrencilerin yabancı
düşmanlığı ve radikal popülizmin AB vatandaşları için yaratacağı sorunları görmesi
sağlanmaya çalışılacaktır.
Öğrencilerin, fikirlerini belirli araçlar ve kıyafetler üzerinden yaygınlaştırabilecekleri
büyük gruplar oluşturmaları desteklenecektir.
Topluluk üyeleri (spor eğitmenleri, dini liderler, profesyoneller…) dini diyaloğu ve
karşılıklı anlayışı teşvik edebilmeleri için gönüllü olarak proje faaliyetlerine dahil
edileceklerdir.

Son olarak proje, akranlar arası bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır: Nefret
söylemine dahil olmayan veya olumlu bir sosyal geçmişi olan öğrenciler, kültürlerini veya
inançlarını göz önünde bulundurmadan akranları için rol modelleri haline gelecektir.
Özellikle, yukarıda belirtildiği gibi, öğrencilerden bazı temsilciler “olumlu ve eleştirel
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düşünürler” olarak tanımlanacak ve olumlu düşünen sosyal kulübün üyeleri olduklarını
kanıtlamak için bazı araçlar, gömlekler veya semboller gösterecekler.

3. Son Sözler
Halihazırda Avrupa'da yürürlükte olan çeşitli din eğitimi modelleri, din eğitimine farklı
didaktik yaklaşımlar ve din eğitimine yönelik araştırmalar, birçok ülkede din eğitiminin
benzersiz veya sıra dışı bir konu olarak tasarlandığını veya düşünüldüğünü açıkça
göstermektedir. Jean-Paul Willaime’ın (2007)küreselleşme, çoğullaşma ve göç gibi
zorlukların ‘Avrupalılaştırılması’ olarak adlandırdığı şey, çeşitli din eğitimi modellerine,
ulusal ve / veya Avrupa vatandaşlığı, ‘kültürel kimlik ve miras’ ve sosyal uyuma meydan
okumaktadır. Bu zorluklar nedeniyle, ulusötesi siyasi örgütler, din eğitimi öğretmenleri,
araştırmacılar ve öğrenciler, mevcut din eğitiminin bir parçası veya tamamlayıcısı olarak
okullarda farklı dinler hakkında incelikli, çoğulcu ve tarafsız bir şekilde öğretme ihtiyacı
olduğu konusunda hemfikir görünmektedir.
Aynı zamanda, din eğitimine dahil olan birçok politikacı ve insan, din eğitiminin hala çeşitli
akademik olmayan amaçlara katkıda bulunması gerektiğini ve din (ler) in bir tür öğrenmeyi
içermesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu, günümüzde özellikle eleştirel eğitimsel, pedagojik
ve demokratik bir bakış açısından hayati önem taşımaktadır. LIFE TWO’nun yaklaşımı,
özellikle Benner, Biesta ve Thomas Ziehe (2004) gibi düşünürlerin görüşleri ile uyumludur.
Bu düşünürler, demokratik ve çoğulcu toplumların eleştirel düşünen ve demokratik
tartışmalara ve süreçlere katılma ve muhtemelen statükoyu değiştirme yeteneğine sahip
bireylere ihtiyacı olduğunu savunuyorlar. Konsorsiyum ayrıca, okulların öğrencilere aşina
olmadıkları bilgi ve çalışma yöntemlerini tanıtmaları ve günlük yaşamlarında ve daha geniş
toplumda bildiklerini ve karşılaştıklarını sorgulamaları gerektiğine inanmaktadır. Bilimsel
temelli bilgiye artan halk muhalefeti hem özel hem de kamusal konularda en önemli
rehberlik biçimleri olarak günlük bilgi ve öznel görüşlerin genel kabulü göz önüne
alındığında, bugün bu durum daha da kritik hale gelmiştir.
Sonuç olarak, Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin merkezi rolüne dayanan dini eğitim fikri,
LIFE TWO yaklaşımı ile uyumludur. Din eğitimi alimleri, ilgili sosyal ve yurttaşlık
yeterliliklerine (yani analitik ve eleştirel düşünme yetkinlikleri; dinler ve toplum hakkında
bilgi) sahip gelecekteki vatandaşların gelişimine katkıda bulunur. Dinsel çoğulculuk,
kültürlerarası eğitimle ilgili değerleri güçlendirerek sivil farkındalığı ve sosyal uyumu
sağlamanın anahtarıdır. Farklılıklara hoşgörü ve insan haklarına saygıya ilişkin ilkeleri teşvik
etmek için bu yeterliliklere şiddetle ihtiyaç vardır.
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