
«Δίνουμε έμφαση στις καλές 
πρακτικές γύρω από την 
εκπαίδευση, στοχεύοντας 
στην εξάλειψη του ρατσισμού 
και την καλλιέργεια της 
κοινωνικής συνείδησης και 
αποδοχής, στα σχολεία 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».
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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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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.
Εποµένως, η εκπαίδευση είναι το κλειδί 
για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
την κοινωνική συνοχή, οδηγώντας σε ένα 
πλήρως δηµοκρατικό µοντέλο της 
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το ευρωπαϊκό έργο “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+ Programme 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).

• μαθητές 15-18 ετών

• δάσκαλοι και εκπαιδευτικά ιδρύματα

• μέλη του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου
 

• γονείς

Εκπαιδευτικός Οδηγός LIFE2

Δοκιμαστική εφαρμογή της 
μεθόδου σε σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Spring School 

Παιχνίδι ρόλων, το οποίο θα 
δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια του
Spring School, ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο

Πλατφόρμα  e-learning με 
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό

η προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και η προώθηση της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης κι αγωγής 

η βελτίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και 
η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης κι 
αποδοχής 

η εξάλειψη φαινομένων ρατσισμού και 
προκατάληψης μέσω της απόκτησης γνώσεων 
σχετικά με την ιστορία και τη θρησκεία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την κατανόηση 
και την καλλιέργεια του σεβασμού προς 
διαφορετικούς λαούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ PROJECT

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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