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По време на Лятното училище партньорите по проекта, ученици
и учители от училища от всяка държава партньор, имаха
възможността да участват в следните дейности:
• Приносът на образователната общност към
междурелигиозния мултикултурализъм
• Да играем играта 40 Отговора: Отборен турнир, смесени
отбори от различните държави;
• Семинар-работилница: игрите като инструмент за
насърчаване на мултикултурализма и укрепване на
общностните ценности;
• Обиколка на града
• Всички в една лодка: Практическа дейност за насърчаване
на взаимна подкрепа и чувство за общност чрез работа в
екип.
• Местата на паметта в Чита ди Кастело: намерете единство
в различията чрез преживяно пътуване
• „Думите на мира“: Размисъл върху приноса на религиите
към мира - музикален принос на ученици от Общинското
музикално училище „Джакомо Пучини“
• Заключителна конференция: „Изучаване на
мултикултурализъм чрез преподаване на религия в
училище“
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Европейският проект “LifeTwo” завърши с провеждане на Лятно
училище и срещата на партньорите в Чита ди Кастело, Италия.

Бюлетин брой 3

Бюлетин брой 3

Това беше седмица пълна не само с емоции, но и с придобиване на нови
умения в областта на интеркултурализма, съпричастността и
междукултурността като ценности. Учениците общуваха и установиха
връзки с хора от други страни и се докоснаха до културата на всяка
участващите държави-партньори. Специални благодарности на Вила
Монтеска за организацията и на всички участници! Беше невероятно
преживяване!

Заключителна международна среща
по проекта "LIFE TWO"
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Лятното училище завърши с финалната среща на
партньорите по проекта. На срещата участниците
обсъдиха последните стъпки по завършването на
проекта.

Целта на проекта
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Проектът имаше за цел да разработи дидактико-педагогически модел
за преподаване и изучаване на религия като подпомогне учениците да
мислят самостоятелно и критично върху темата за религиозния
плурализъм в Европа.
Моделът насърчава политиките за формиране на мултикултурно
европейско гражданство, подкрепя възпитанието на младото
поколение в ценности, основани върху диалога и взаимното като се
опитва да ангажира широкия кръг на общността - ученици, учители,
училищна аминистрация, родители. Методическият подход на LIFETWO
се основава на насърчаването на взаимното разбиране и приемане на
религиозните различия, проемането им като добавена стойност, както
и на междуличностни отношения, съпричастни и ориентирани към
критично мислене в контекста на образователния процес.

Партньорите в проекта
Проектът е финасиран по програма Erasmus Plus на Европейския
съюз с водеща организация Villa Montesca Foundation (Италия),
като дейностите се реализират от международен екип, съставен от:
Fundación Universidad San Jorge (Испания), Institute for
Educational and Youth Studies (Търция), Център за
образователни инициативи (България), Social Cooperative
Activities for Vulnerable Groups (Гърция), National University of
Ireland Galway (Ирландия), University of Nicosia (Кипър) and
Reflexion Foundation (Нидерландия).

Coordinator:

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да
носи отговорност за каквото и да е използване на информацията,
съдържаща се в нея.
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