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LIFE TWO:

hoe wij de anderen “zien”
Het opschalen van de methode van het
LIFE-project begon al voor de Start-bijeenkomst in Sofia, waar een schets van het onderzoek werd gepresenteerd aan de partners in
het consortium. Er werd gekozen voor een
gemengde methodologie die paste bij een
onderzoek onder leerlingen en een
focus-groep van leraren. Met betrekking tot
het onderzoek onder leerlingen hebben de
San Jorge Universiteit en de Universiteit van
Galway samen een instrument vervaardigd dat
was gebaseerd op diverse Europese modellen
van religieus pluralisme, integratie en perceptie.
Het onderzoek onder leerlingen bestaat uit 24
vragen: de deelnemende leerlingen zeggen
hoe zij “de ander” zien, die van hen verschilt
en hoe zij zich in het dagelijks leven verhouden tot andere leerlingen met een andere culjsten zijn vertaald in alle talen die binnen het
consortium voorkomen.Het testen van het
instrument vond plaats vóór Kerstmis 2020.
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turele en religieuze achtergrond. De vragenli-

Het LIFE TWO project zal een handleiding produceren voor
leraren en leerlingen met als doel de scholen te voorzien van
een aantal handreikingen die ze bij de interreligieuze educatieve benadering van het project kunnen gebruiken. De
handleiding is bedoeld voor educatieve instellingen, leraren
in het middelbaar onderwijs, hoofden van scholen, ander
onderwijzend personeel, beleidsmakers en publieke besluitvormers, waardoor het project een breed perspectief krijgt.
De handleiding zal alle protocollen omvatten die uitgewerkt
worden tijdens de participatieprocessen,plus alle praktijkvoorbeelden die naar voren komen uit de experimenten in
ieder deelnemend land.
De materialen uit de rapporten, de bordnotities en op het
e-learning platform worden verzameld. Alle protocollen en
testen worden geanalyseerd en vergeleken door de experts
die betrokken zijn bij het onderzoek.Het doel is het gehele
proces samen te vatten en een algemeen Pedagogisch en
Didactisch Participerend leermodel te ontwikkelen. Het
partnerschap zal een elektronische versie van de Handleiding vervaardigen om de verspreiding en het gebruik te
bevorderen.
De LIFE TWO Handleiding zal aanwijzingen bevatten om het
participerende onderrichts- en leermodel in de klas toe te
passen om daarmee in het middelbaar onderwijs een
inclusieve dimensie toe te voegen aan het godsdienstonderwijs (lessen burgerschap).
Na een korte inleiding over de redenen om religie te behandelen en er over te leren, komen specifieke zaken (discussies
en instrumenten) aan bod om te laten zien hoe de spirituele
dimensie van het onderwijs als een educatieve vaardigheid
aan bod kan komen De Handleiding gaat in op de nieuwe
context en de nieuwe sociale uitdagingen van religieuze
diversiteit met als doel aanwijzingen te geven over dimensies als sociale inclusie en kennis over en weer van religies.
Als een praktische handleiding die zich op zowel leraren als
leerlingenricht, gaat zij ook in op religieuze verschillen als
een hindernis voor wederzijds begrip.Juist in tegenstelling
daarmee daar stelt zij dat het Godsdienstonderwijs een kans
biedt om wederzijds begrip tussen religies te bevorderen.
Het Pedagogisch Didactisch model voor onderrichten en
leren in het LIFE TWO project is gebaseerd op het Onderzoekend Leren. De handleiding zal stappen en acties benoe-
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Een gids voor een nieuwe
interreligieuze educatieve benadering

men voor de toepassing van het Onderzoekmodel in een participerende
benadering voor het Godsdienstonderwijs. Daarin is een creatieve rol voor
de leerlingen voorzien. De rol van de leraar bij de toepassing van het
Onderzoekmodel in het Godsdienstonderwijs zal een terugkerend onderwerp zijn in de Handleiding met aanwijzingen over hoe het Pedagogisch
Didactisch Model kan worden gehanteerd, haar belangrijkste kenmerken,
activiteiten en mogelijke inhoud. De Handleiding zal als e-document in de
eerste maanden van 2021 beschikbaar zijn.

Vijftig ANTWOORDEN:
Een “serieus spel” om het interculturele en
interreligieuze debat te bevorderen
Het LIFE TWO project wil educatieve instrumenten voor middelbare scholen
bevorderen die de discussie over interreligieus onderwijs in Europa aanjagen. Bij deze educatieve instrumenten hoort een rollenspel met kaarten,
genaamd “50 antwoorden” (50A).
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De steun van de EuropeseCommissievoor de productie van dezepublicatiehoudtgeengoedkeuring van de inhoud in. De inhoudgeeft de standpunten van de
auteurs weeren de Commissiekannietaansprakelijkwordengesteldvoor het
gebruikdateventueelwordtgemaakt van de daarinopgenomeninformatie.
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50A is een digitaal kaartenspel dat een cognitieve benadering in het Godsdienstonderwijs voorstaat dat niet ideologisch van aard is, noch beperkt tot alleen
historische en culturele aspecten. De presentatie van de belangrijkste riten en
geloven van wijdverspreide godsdiensten in 50A beoogt het bevorderen van
sociale inclusie in het onderwijs door te tonen hoe godsdiensten, die antwoorden
formuleren op grote menselijke vraagstukken, eerder een element van eenheid
dan van verdeeldheid van verschillende culturen zijn.
In 50A leggen de spelers vraagkaarten naast antwoordkaarten met religieuze
inhoud.Zij krijgen punten voor het leggen van dezelfde verbanden als anderen en
het doel van iedere speler is de meeste punten te verzamelen. In iedere ronde
worden willekeurig 2 vraagkaarten gekozen. Dit kunnen persoonlijke vragen zijn
(bijv. hulp krijgen in een moeilijke situatie) of sociale vragen (bijv. een individu
introduceren bij de gemeenschap). De spelers krijgen 5 antwoordkaarten, dezelfde voor iedereen, waarop geloofsaspecten staan (zoals de erfzonde, kind zijn van
God), riten (zoals het Joodse Vasten, Dopen) of vakanties (Pasen, einde van de
Ramadan). De vraagkaarten bevatten een aansprekende afbeelding en een korte
uitleg, ze kunnen in detail bestudeerd worden voor een helder begrip. Elke speler
moet vraag- en antwoordkaarten bij elkaar leggen. Als iedereen dat gedaan
heeft, worden de verbanden benoemd: die het meest gedeeld zijn, bezorgen de
spelers punten.
Het spel vereist van de deelnemers dat zij de inhoud begrijpen, dat zij bewustzijn
aan de dag leggen en dat zij ruimdenkend zijn. Om punten te verkrijgen, moet
een deelnemer zich verdiepen in de inhoud, nadenken over de filosofische, symbolische en sociale betekenis van de kaarten, maar moet zich vooral afvragen
welke associaties de anderen zullen leggen om vervolgens te proberen een
ander standpunt in te nemen over onderwerpen die zeer persoonlijk kunnen zijn
of geworteld in een bepaalde cultuur.
Hoewel de vragen zijn ontworpen om interpretaties en relaties aan te dragen,
heeft het spel niet als doel om verbanden te suggereren, of om die te beoordelen.Dat laat het spel juist over aan de spelers die over deze meningen en interpretaties onderling kunnen discussiëren.

