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να μάθουν να εκφράζουν τις δικές τους αντιλήψεις, αλλά και να κατανοούν τις 
διαφορές μεταξύ θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων. Μέσω του LIFE-TWO, οι 
μαθητές θα εξερευνήσουν δημιουργικά κουλτούρες διαφορετικές από τις δικές 
τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην εκπόνηση 
ενός νέου αναλυτικού προγράμματος για την πλουραλιστική θρησκευτική 
εκπαίδευση και να το εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Ένας ακόμα στόχος είναι η 
συμμετοχή άλλων σχετικών θεσμικών ιθυνόντων, όπως ενδιαφερόμενοι φορείς, και 
δημόσιοι διαχειριστές, διευρύνοντας έτσι το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου, την 
χάραξη καινοτόμων σχολικών στρατηγικών και την ανάπτυξη εγκάρσιων 
δεξιοτήτων, μέσω της σύνδεσης με πολιτικές κι ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχοι και 
Προκλήσεις του 
Έργου

Agreement n. 612220-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 



Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “LIFE TWO: Learning Interculturality from 
Religions towards Outreach Activities” στοχεύει στην προώθηση 
ενός συμμετοχικού παιδαγωγικού μοντέλου για τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Το "LIFE TWO" βασίζεται σε προηγούμενο μοντέλο ("LIFE"), το 
οποίο αφορούσε την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κι ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία σε πέντε ευρωπαϊκά κράτη, ως μέρος των μαθημάτων 
Θρησκευτικής Αγωγής. Το παρόν έργο προτίθεται να εφαρμόσει 
δοκιμαστικά τη μέθοδο σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και να προτείνει μια στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση 
κάθε μορφής ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και μίσους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 3: Support for policy reform – 
Sub-action: Social Inclusion and Common Values: The Contribution 
in the Field of Education and Training).

What is LIFE TWO

Η ΕΕ δημιουργήθηκε ως ο 

προμαχώνας της δημοκρατίας και της 

συμπερίληψης. Ωστόσο, στη 

σημερινή Ευρώπη η αναβίωση της 

εξτρεμιστικής ρητορικής μπορεί να 

υπονομεύσει τις δημοκρατικές αξίες. 

Οι έφηβοι, οι οποίοι οικοδομούν την 

ταυτότητά τους και αναζητούν μια 

αίσθηση σκοπού, πιθανόν να βρουν 

ενδιαφέρον σε ακραίες ιδέες και 

κινήματα, καθώς είναι περισσότερο 

ευαίσθητοι σε διάφορες επιρροές.
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Η Σύμπραξη
Τί προσδοκούμε από το 
Πρόγραμμα 

Το Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca 
Foundation είναι διεθνώς φημισμένο για την κορυφαία 
σε ποιότητα έρευνα και κατάρτιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τον σχεδιασμό καινοτόμων μεθόδων και 
προσεγγίσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την 
πολιτισμική και κοινωνική προώθηση, τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνίας, τους νέους 
συνδυασμούς διδακτικής και τεχνολογίας και την 
εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και 
συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Από τη Villa Montesca, το 1909 η Maria Montessori 
οργάνωσε για πρώτη φορά ένα σεμινάριο, που 
γέννησε την πρώτη έκδοση της επιστημονικής 
παιδαγωγικής μεθόδου, παγκοσμίως γνωστή ως η 
«μέθοδος Montessori». Ο στόχος των δραστηριοτήτων 
του Ιδρύματος είναι να συμβάλει στην καθιέρωση ενός 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού μοντέλου 
προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της 
εκπαίδευσης, να επιταχύνει την αναγνώριση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στις 
τυπικές, άτυπες και μη τυπικές προσεγγίσεις, με στόχο 
την ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία 
της μάθησης, ανθρώπων που λόγω περιθωριοποίησης, 
μπορεί να αποκλειστούν από αυτήν.
Ένας από τους κύριους στόχους, είναι να 
καταφέρουμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, ώστε 
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Το Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği Enstitüsü - EGECED (Institute for Educa-
tional and Youth Studies) είναι ένα μη κερδοσκοπική σωματείο, που ιδρύθηκε από 
επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, 
ακαδημαϊκοί, διευθυντές  και επόπτες). Τα μέλη του EGECED αποτελούν μέρος 
ενός δικτύου σχολείων που περιλαμβάνει σχολεία γενικής, επαγγελματικής και 
ειδικής αγωγής. Δραστηριοποιείται στη Σμύρνη, με επίκεντρο τα τοπικά σχολεία 
ειδικής αγωγής (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ενώ έχει 
δημιουργήσει συνεργασίες και με πανεπιστήμια. Ο στόχος του EGECED είναι να 
συγκεντρώσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, 
συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στην 
εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, στόχος του 
είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων ανταλλαγών μεταξύ επαγγελματιών 
στην Τουρκία και την Ευρώπη, υποστηρίζοντας τη διαπολιτισμική διάσταση της 
εκπαίδευσης. 
Το EGECED αποτελείται από 42 μέλη και 300 εθελοντές (εκπαιδευτικούς, 
διευθυντές σχολείων, επιθεωρητές, μαθητές από γυμνάσια, πανεπιστήμια), 
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών θρησκευτικής αγωγής. Ο οργανισμός έχει 
μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων και της διαχείρισης 
έργων. Τα μέλη του οργανισμού έχουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην έρευνα, 
τη διδασκαλία, την κατάρτιση και την αξιολόγηση. Οι εμπειρογνώμονες που 
εμπλέκονται στο πρόγραμμα είναι εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις 
στρατηγικές και τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης, αλλά και της ένταξης των 
παιδιών με αναπηρίες μέσω της τέχνης και της μουσικής, καθώς και με τις 
διαδικασίες του Erasmus+. 
Η Τουρκία είναι μια πολύ-πολιτισμική, πολύ-εθνική και πολύ-θρησκευτική χώρα. Το 
βασικό  στοιχείο μιας ευτυχισμένης και επιτυχημένης κοινωνίας είναι ο σεβασμός 
προς τους άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και τρόπους ζωής. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΕ είναι επίσης πολύ κοσμοπολίτικη, το πρόγραμμα θα αποδειχθεί χρήσιμο όχι 
μόνο για τους μαθητές γυμνασίου, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.  Στη δική 
μας περίπτωση, το LIFE-TWO και τα ευρήματά του θα βοηθήσουν τους μαθητές 
γυμνασίου να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και θρησκείες, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία μιας πιο ανεκτικής κοινωνίας.
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Το Πανεπιστήμιο San Jorge (Σαραγόσα, Ισπανία) ιδρύθηκε το 2005 και είναι ένα μη 
κερδοσκοπικό ίδρυμα που σήμερα φιλοξενεί περίπου 3.000 φοιτητές. Παρά την πρόσφατη 
ίδρυσή του, δεν έχει σταματήσει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας συνεχώς την ακαδημαϊκή 
συνεισφορά του. Προσφέρει προγράμματα σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες 
(Δημοσιογραφία, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις, Μετάφραση και Διαπολιτισμική 
Επικοινωνία), τις Επιστήμες Υγείας (Νοσηλευτική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία) και στην 
Τεχνολογία (Αρχιτεκτονική και Μηχανική Υπολογιστών), σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο. 

Οι στόχοι του περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη κατάρτιση επαγγελματιών για την αγορά 
εργασίας του 21ου αιώνα, εξοικειωμένων με την επίλυση προβλημάτων και την ομαδική 
εργασία, αλλά και τη διαχείριση των τεχνολογικών εργαλείων• όλα αυτά χωρίς να παραμελεί 
την εκπαίδευση στη βάση των ανθρωπίνων αξιών. Η ομάδα είναι αφοσιωμένη στην καινοτόμο 
διδασκαλία και την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής στους φοιτητές. Στον τομέα της 
διαπολιτισμικότητας, το USJ καλωσορίζει μεγάλο αριθμό αλλοδαπών φοιτητών κάθε χρόνο, το 
οποίο αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των συνολικών φοιτητών του. Εκτός από 
το πεδίο σπουδών στη Μετάφραση και τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία που προσφέρει, η 
ερευνητική ομάδα με θέμα «Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» που 
μελετά τέτοια θέματα, επιτυγχάνει αξιοσημείωτα αποτελέσματα όσον αφορά στις 
δημοσιεύσεις, τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα LIFE-TWO, αξίζει να αναφερθεί ότι περίπου το 15% του 
πληθυσμού στην Ισπανία προέρχεται από άλλες χώρες, ειδικά στον εκπαιδευτικό τομέα . 
Μέσα σε δύο δεκαετίες, η Ισπανία έχει μετατραπεί από χώρα που στέλνει μετανάστες στο 
εξωτερικό, σε μια χώρα που δέχεται μετανάστες, όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. 
Αυτή η αντιστροφή στις ροές ανθρώπων, που έρχονται με το αντίστοιχο πολιτισμικό και 
θρησκευτικό υπόβαθρο, δημιουργεί μια κοινωνική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί 
επειγόντως, ξεκινώντας από την εκπαίδευση. Επομένως, το πρόγραμμα LIFE-TWO 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα παρέχει εργαλεία στους επαγγελματίες του 
εκπαιδευτικού τομέα, ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουν 
λάβει ακόμα την απαραίτητη κατάρτιση. Θα συμβάλει επίσης στην ανταλλαγή απόψεων, 
επιτρέποντας την προώθηση νέων προσεγγίσεων που διευκολύνουν τη διαπολιτισμική 
συνύπαρξη, καθώς και μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία, στην οποία επικρατεί ο σεβασμός 
προς όλα τα μέλη της. 
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Το διαπολιτισμικό περιβάλλον στη Βουλγαρία είναι ιδιαίτερο, κυρίως λόγω του ενισχυμένου 
κοινωνικού ρόλου των εσωτερικών μειονοτήτων κι όχι τόσο λόγω της επίδρασης των 
μεταναστευτικών ροών. Σε αντίθεση με τις χώρες που συμμετέχουν στο LIFE-TWO και 
υπάγονται στη Συνθήκη του Schengen, όπου δημιουργούνται συνεχώς νέα πολιτιστικά 
μοντέλα λόγω των μεταναστευτικών ροών, η Βουλγαρία δεν αντιμετωπίζει κάποια εξωτερική 
πίεση. Το διαπολιτισμικό της περιβάλλον λοιπόν, διαμορφώνεται κυρίως από την παρουσία 
συμπαγών και δημογραφικά αναπτυσσόμενων, σε σύγκριση με τις κυρίαρχες βουλγαρικές και 
ορθόδοξες κοινότητες, εθνοτικών μειονοτήτων, όπως Ρομά, και Τούρκων και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, όπως οι Βούλγαροι μουσουλμάνοι, οι λεγόμενοι Πομάκοι. Η Βουλγαρία έχει 
αναπτύξει ένα βιώσιμο μοντέλο συνύπαρξης που εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα θεμελιωμένα πρότυπα προκατάληψης και φόβου, που θέτουν 
ξεκάθαρα όρια μεταξύ πλειοψηφίας και μειονοτήτων. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, 
εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στην προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης - 
κατευθυντήριες γραμμές, στρατηγικές, εθνικά σχέδια - αλλά η κύρια πρόκληση εδώ είναι να 
εξετάσουμε πώς αυτά τα προγράμματα λειτουργούν σε μικροοικονομικό επίπεδο και πιο 
συγκεκριμένα στο σχολείο, τον χώρο όπου πραγματοποιείται η διαπολιτισμική επικοινωνία. 
Μια επιπλέον πρόκληση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στη Βουλγαρία, είναι ο τρόπος 
διδασκαλίας των θρησκειών - στο πρόγραμμα σπουδών, οι θρησκείες μελετώνται κυρίως από 
πολιτισμική και ιστορική σκοπιά. Υποστηρίζοντας τον κοσμικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
το σχολείο επιτρέπει τη μελέτη των θρησκειών μόνο ως μάθημα επιλογής, γεγονός που 
περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με την επιθυμία ή την απροθυμία των γονέων και τις 
όποιες προκαταλήψεις τους. Έτσι, εάν θα έπρεπε να αναφερθούμε σε μία ακόμα πρόκληση, 
αυτή θα ήταν ο αυξανόμενος ρόλος των γονέων και η ανάγκη να εμπλακούν ως σύμμαχοι 
των εκπαιδευτικών. 

Ο οργανισμός Center for Educational Initiatives αναμένει από το έργο LIFE-TWO να 
προσφέρει ένα λειτουργικό μοντέλο για την εφαρμογή καλών πρακτικών και να ενθαρρύνει 
τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου κυριαρχεί η εμπιστοσύνη και η αρμονία 
μεταξύ των μελών της. 
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5. 

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» - Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών 
Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που 
δραστηριοποιείται από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων.
Ο οργανισμός προφέρει υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στηρίζει τα παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες, ενώ δραστηριοποιείται επίσης σε τομείς, όπως η ειδική 
αγωγή και η νοητική υστέρηση. Επίσης, αναπτύσσει εθνικές και ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και προσφέρει προγράμματα Δια 
Βίου Μάθησης.

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» έχει ενεργή παρουσία στον τομέα των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, είτε αναλαμβάνοντας τον συντονισμό, είτε συμμετέχοντας σε 
πολυάριθμα έργα ως εταίρος. Οι κύριες θεματικές των προγραμμάτων 
περιλαμβάνουν:

1. μεθόδους διαχείρισης ψυχικών προκλήσεων
2. πρακτικές ενσωμάτωσης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
3. εξάλειψη των ανισοτήτων στην εκπαίδευση

Το ευρωπαϊκό έργο LIFE-TWO είναι μεγίστης σημασίας για τον οργανισμό, αν λάβει 
κανείς υπόψιν του ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Παρόλα 
αυτά, πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να ζουν 
περιθωριοποιημένοι, ενώ για ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας 
παραμένουν μέχρι και σήμερα, αόρατοι. Επιπλέον, η προσφυγική κρίση του 2015 
ήρθε να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο την επιτακτική ανάγκη για εύρεση 
πρακτικών αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων πληθυσμού.

Η κύρια πρόκληση αναφορικά με το έργο μπορεί να αναζητηθεί στην ίδια τη φύση 
του μαθήματος των Θρησκευτικών και στον τρόπο που διδάσκεται στην Ελλάδα. Το 
περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υλικών δίνει έμφαση στον Χριστιανισμό και τις 
αρχές της Ορθόδοξης Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, παραγκωνίζοντας 
τις άλλες θρησκείες σχεδόν ολοκληρωτικά. Μπορεί πλέον το μάθημα των 
Θρησκευτικών να μην είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές, όμως η πρακτική αυτή 
δε μοιάζει να προσφέρει ουσιαστική λύση. Θα ήταν ενδεχομένως πιο βοηθητικό, 
εάν το περιεχόμενο του μαθήματος διευρυνόταν, ή υπήρχε σύνδεσή του με άλλους 
τομείς (ιστορία, τέχνη κ.α.), προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών και 
δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές θρησκείες και ιδέες.

Ελπίζουμε ότι μέσα από το έργο αυτό, οι μαθητές θα μπορέσουν να 
ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους αξίες όπως η αποδοχή και η 
αλληλεγγύη, καθιστώντας την εκπαίδευση ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.
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To National University of Ireland (NUI) Galway ιδρύθηκε το 1845 και είναι το μεγαλύτερο και 
παλιότερο πανεπιστήμιο στη Δυτική Ιρλανδία. To Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη ερευνητική 
δράση και συγκαταλέγεται στο 1% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Τμήμα 
Παιδαγωγικών κατέχει ηγετική θέση ως προς την ποικιλομορφία των μεθόδων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ενώ κύρια θεματική της 
ερευνητικής του δραστηριότητας αποτελεί η θρησκευτική ετερότητα σε διαφορετικούς 
κλάδους του εκπαιδευτικού συστήματος και σχολικούς οργανισμούς. 

Σημείο-κλειδί στο ιρλανδικό σύστημα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο συνυπάρχουν 
Εκκλησία και Κράτος στη σφαίρα της εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των δημοτικών σχολείων 
(95%) και ένα σημαντικό ποσοστό σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο της Εκκλησίας (κυρίως της Καθολικής). Αν και ιστορικά οι κάτοικοι της Ιρλανδίας 
ήταν κυρίως λευκοί και καθολικοί, συνέβη μια σημαντική δημογραφική αλλαγή κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης που έγινε γνωστή ως Celtic Tiger 
(1990-2006). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το δημογραφικό προφίλ της Ιρλανδίας 
άλλαξε δραματικά σε σχέση με τη φυλή και την εθνότητα, ενώ στην περίπτωση των 
σχολείων, άλλαξε τα μέχρι τότε δεδομένα των θρησκευτικών σχέσεων και πρακτικών. 

Η δημογραφική αυτή αλλαγή έχει δημιουργήσει μια ανάγκη για ένα πιο ποικιλόμορφο 
θρησκευτικά σχολικό σύστημα, πιο πολυδιάστατα προγράμματα σπουδών και προσεγγίσεις 
διδασκαλίας και μάθησης που προωθούν τον διαπολιτισμικό και θρησκευτικό διάλογο και 
την αποδοχή. Το έργο των ερευνητών στο Τμήμα Παιδαγωγικών στο NUI Galway τοποθετείται 
στο επίκεντρο αυτών των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύστημα, οι οποίες μεταξύ 
άλλων δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστους τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
Το NUI Galway θα ηγηθεί της συνιστώσας έρευνας και αξιολόγησης του LIFE-TWO, 
διερευνώντας τον αντίκτυπο των παιδαγωγικών καινοτομιών στα επίπεδα θρησκευτικής και 
πολιτιστικής ανοχής των μαθητών σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρήματά μας θα ενημερώσουν 
τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές του σχολείου, τους διαχειριστές προγραμμάτων 
σπουδών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

6. 

N
E

W
SL

E
T

T
E

R
 n

o.
1



Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, με 
περισσότερους από 12.000 φοιτητές, προερχόμενοι από περισσότερες από 70 χώρες 
παγκοσμίως, προσφέροντας ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με έδρα τη 
Λευκωσία και παρουσία σε άλλες 18 άλλες πόλεις του κόσμου, έχουμε ως κινητήριες 
δυνάμεις μας την αριστεία στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την 
τεχνολογία, στοχεύοντας σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον. 
Ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας και τους προτρέπουμε να έχουν πίστη στον εαυτό τους 
ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον κόσμο που ζουν. Σήμερα, τα προγράμματα του 
Πανεπιστημίου επικεντρώνονται σε προηγμένες ερευνητικές δραστηριότητες, δίνοντάς 
του ηγετική θέση σε διάφορους τομείς παγκοσμίως.

H διεθνοποίηση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Πανεπιστημίου της 
Λευκωσίας. Αυτό σημαίνει συνεργασίες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
μετακίνηση σπουδαστών κι ευκαιρίες των αποφοίτων για απασχόληση σε ακαδημαϊκό 
περιβάλλον ή σε κάποιον άλλον επαγγελματικό κλάδο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων 
μεταξύ των χωρών. Στην Ελλάδα, προσφέρουμε πολυάριθμα πτυχία μεταπτυχιακού 
επιπέδου, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και το Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

Η υλοποίηση του έργου LIFE-TWO στην Κύπρο θα συμβάλει στην αναβάθμιση των 
σχολικών προγραμμάτων, με στόχο την επίτευξη της θρησκευτικής ετερότητας στην 
κοινωνία, που συντελείται τόσο από ιστορικούς παράγοντες, όσο κι από το φαινόμενο της 
μετανάστευσης. Μία από τις προσδοκίες είναι η αλλαγή του τρέχοντος χαρακτήρα της 
εκμάθησης των Θρησκευτικών, προκειμένου να καλλιεργηθεί η γνώση και κατανόηση των 
μαθητών αναφορικά με την ποικιλομορφία των θρησκευτικών εννοιών, μέσω διαδικασιών 
που προάγουν την κριτική σκέψη και τον διάλογο. Μία ακόμα προσδοκία μας είναι να 
καλλιεργηθεί η ίδια η κριτική σκέψη των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Τέλος, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας δημιουργικής και καινοτόμου εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, μέσω της οποίας θα μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
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Το έργο LIFE-TWO έχει μεγάλη σημασία για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους 
κοινωνικούς τομείς στην Ολλανδία. Η σημασία της θρησκείας στην ολλανδική κοινωνία 
ώθησε τον οργανισμό Stichting Reflexion να καλέσει το Πανεπιστήμιο του Tilburg (TU), 
ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, να συμβάλει στο έργο LIFE-TWO. 
Ο ρόλος της θρησκείας στην εκπαίδευση αποτελεί μείζον θέμα στο πλαίσιο μιας 
εθνικής κοινωνικο-πολιτιστικής συζήτησης, κυρίως λόγω του ότι άλλα θρησκεύματα, 
πέραν των παραδοσιακών χριστιανικών πεποιθήσεων έχουν πλέον εδραιωθεί στη χώρα. 
Η Dr. Monique Groeneboer διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Tilburg κι έχει ως 
αντικείμενο της έρευνάς της τη Θρησκευτική Αγωγή, ενώ η Dr. Η Marije van Amelsvoort 
είναι διευθύντρια του Teacher Training Department. Συμβάλλουν στο έργο LIFE-TWO, 
ενώ το ίδιο ισχύει για τους Leonie van de Ven και Joost Thissen, οι οποίοι εκπροσωπούν 
το Stichting Reflexion.

Ο ρόλος της θρησκείας στην ολλανδική κοινωνία δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμηθεί. 
Σήμερα, μόνο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η θρησκευτική ελευθερία κατά τον 15ο και 
16ο αιώνα βρισκόταν στη βάση αυτού που οι Ολλανδοί αποκαλούν “Χρυσός Αιώνας”, 
κατά τον οποίο η Ολλανδία άκμασε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον 
κόσμο. Η ανεξιθρησκεία έστρεψε τους Σεφαρδίτες στην Πορτογαλία προς ένα 
ασφαλές καταφύγιο στις Κάτω Χώρες. Οι Εβραίοι ένιωσαν αυξανόμενη πίεση από την 
Ιερά Εξέταση, καθώς τους ανάγκαζαν να γίνουν Χριστιανοί. Έτσι, έφυγαν και πήραν 
μαζί τον τεράστιο πλούτο τους. Στον νέο τους τόπο, εγκαταστάθηκαν κι επένδυσαν 
κυρίως σε βιομηχανίες, όπως η Ναυπηγική. Αυτό, εξασφάλισε τους Ολλανδούς έναν 
πανίσχυρο στόλο παγκοσμίως, χάρη στις αρχές της κοινωνικής αποδοχής κι 
ανεξιθρησκείας. Με την ανοχή και την ελευθερία για όλες τις θρησκευτικές ομάδες να 
αποτελούν βασικά θέματα του LIFE-TWO, η συνάφεια του έργου με την ολλανδική 
κοινωνία είναι προφανής.

8. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ευχαριστούμε!


