
“Het belichten van goede 
praktijkvoorbeelden van 
inclusief onderwijs, van het 
bestrijden van racisme en het 
bevorderen van tolerantie en 
sociale cohesie in lokale 
gemeenschappen, in het 
bijzonder in het 
voortgezet 
onderwijs”.
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De steun van de Europese Commissie 
voor de productie van deze publicatie 
houdt geen goedkeuring van de inhoud 
in. De inhoud geeft de standpunten van 
de auteurs weer en de Commissie kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor 
het gebruik dat eventueel wordt gemaakt 
van de daarin opgenomen informatie.
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De EU is opgezet als een bastion van 
democratie en inclusiviteit. Echter, in het 
Europa van vandaag kan de opkomst van 
extremistische uitingen de democratische 
waarden ondermijnen. Tieners die hun 
identiteit ontwikkelen en die op zoek zijn 
naar doelen in het leven, zijn vatbaar voor 
radicale ideeën en stromingen, omdat ze 
ontvankelijk voor verschillende invloeden.   

Onderwijs de sleutel tot het bereiken van 
maatschappelijke bewustwording en 
sociale samenhang, dat bijdraagt aan het 
concept van democratisch Europees 
burgerschap.

Het project “LIFE TWO: intercultureel leren 
van religies en dit delen met anderen” heeft 
als doel een participerende leermethodologie 
te bevorderen voor het voortgezet onderwijs.

“LIFE TWO” is gebaseerd op een eerder 
ontwikkeld model (LIFE), waarmee het 
primair onderwijs in 5 Europese landen met 
succes werd benaderd, als onderdeel van 
vakken als “Godsdienst” en/of “Burger-
schap/Maatschappijleer”. Het huidige project 
onderzoekt de bruikbaarheid van de meth-
ode in het voortgezet onderwijs als 
onderdeel van een strategie ter voorkoming 
en bestrijding van enige vorm van racisme, 
onverdraagzaamheid en haat.

Het project wordt financieel ondersteund 
door het ERASMUS+ Programma van de 
Europese Unie, Kern Actie 3: Steun voor 
beleidshervorming, Sub-actie “Sociale inclu-
sie en algemene waarden”: een Bijdrage in 
het Werkveld van Onderwijs en Training. 

• leerlingen van 15 tot 18 jaar

• leraren en instellingen (scholen en 
beleidsmakers)

• Leden van de gemeenschap
 

• ouders

LIFE 2 Handleiding voor de opleiding

Proefdraaien met de methode in het 
voortgezet onderwijs

Zomerschoolkamp

Game met rollenspel: een gemeen-
schapsspel om te testen tijdens het  
zomerschoolkamp 
 

Een platform voor online leren, 
compleet met leermaterialen

Het stimuleren van mensenrecht-
en en democratisch burgerschap

Het bevorderen van de intercul-
turele dialoog, verdraagzaamheid 
en sociale cohesie 

Het bestrijden van haat en vooro-
ordelen door kennis van de 
religies en geloofsrichtingen in de 
wereld en hun geschiedenis, 
waardoor men verschillende 
culturen leert te begrijpen en 
respecteren.OVER HET PROJECT

DOELEN VAN HET PROJECT

DOELGROEPEN

ACTIVITEITEN
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