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Δπξωπαϊθό Έξγν
"LIFE TWO"
Spring School
Città di Castello - Ιταλία
Ο θνξέαο Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΔΓΡΑ» - Κνηλσληθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο
Εππαζώλ Οκάδσλ είλαη έλαο Αζηηθόο Με Κεξδνζθνπηθόο Σπλεηαηξηζκόο πνπ
δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 2001 γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ
πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ. Η «ΕΔΡΑ» απνηέιεζε έλαλ
εθ ησλ εηαίξσλ ηνπ επξσπατθνύ έξγνπ “LIFE TWO”. Τν έξγν «Life Two Learning Interculturality from Religion 2» νινθιεξώζεθε ηνλ πεξαζκέλν
Μάην, κε ην Spring School θαη ηελ ηειηθή δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πόιε Citta di Castello ηεο Ιηαιίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Spring School, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ, καζεηέο θαη
δάζθαινη από ζρνιεία θάζε ρώξαο-εηαίξνπ, είραλ ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο:
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Δξγαζηήξην: ην παηρλίδη ωο εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ηεο
πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλήο αμίαο
Ξελάγεζε ζηελ πόιε
Καλό: Πξαθηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαίαο
ππνζηήξημεο θαη ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλόηεηαο κέζω ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο.
Σνπνζεζίεο θαη ζξεζθείεο ζηελ πόιε Città di Castello: βξείηε θνηλά
ζηνηρεία, κέζα από έλα βηωκαηηθό ηαμίδη

«Λόγηα Δηξήλεο»: Αλαζηνραζκόο γηα ηε ζπκβνιή ηωλ Θξεζθεηώλ
ζηελ εηξήλε. Μνπζηθέο ζπλεηζθνξέο καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Μνπζηθνύ ρνιείνπ «Σδάθνκν Πνπηζίλη»
- Σειηθό Συμέδριο: «Μαθαίμουμε για τημ πολυπολιτισμικότητα μέσα
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which took place in May 2022, in Citta di Castello of Italy.
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Ήηαλ κηα εβδνκάδα γεκάηε λέεο εκπεηξίεο, ζηνλ ηνκέα ηεο
δηαπνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Οη καζεηέο επηθνηλώλεζαλ θαη
δεκηνύξγεζαλ ζρέζεηο κε αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο, απνθηώληαο επαθή
κε
ηελ
θνπιηνύξα
θάζε
ζπκκεηέρνπζαο
ρώξαο.

Τελική διακρατική συμάμτηση τωμ
εταίρωμ του έργου "LIFE TWO"
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Τν Spring School νινθιεξώζεθε κε ηελ ηειηθή ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ηνπ
έξγνπ. Σηε ζπλάληεζε νη ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ ηα ηειεπηαία βήκαηα
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηε κειινληηθή αμηνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ
εξγαιείσλ.

θνπόο
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Τν έξγν είρε σο ζηόρν ηελ αλάπηπμε ελόο δηδαθηηθνύ-παηδαγσγηθνύ
κνληέινπ γηα ηε ζπκκεηνρηθή δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ
ζξεζθεπηηθώλ, ππνζηεξίδνληαο ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε θξηηηθώλ
πξνβιεκαηηζκώλ γηα ην ζξεζθεπηηθό πινπξαιηζκό ζηελ Επξώπε. Απηό
ην κνληέιν ελζαξξύλεη ην όξακα ηεο πνιππνιηηηζκηθήο επξσπατθήο
ζπκκεηνρήο, ππνζηεξίδνληαο ηελ πλεπκαηηθή εθπαίδεπζε ζε κηα
δηαινγηθή πξννπηηθή θαη απεπζύλνληαο αλνηρηό θάιεζκα ζε όινπο
ηνπο θνξείο ησλ Κνηλνηήησλ Εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθόκελσλ
πεξηνρώλ: καζεηέο, θαζεγεηέο, ζρνιηθό πξνζσπηθό, δηεπζπληέο
ζρνιείσλ θαη γνλείο. Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ “LIFE
TWO” βαζίζηεθε ζηελ πξνώζεζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη
απνδνρήο ησλ ζξεζθεπηηθώλ δηαθνξεηηθνηήησλ, ησλ αιιόζξεζθσλ,
ησλ κε ζξεζθεπόκελσλ, ελζπλαίζζεησλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλσλ
ζηελ θξηηηθή ζθέςε ζην πιαίζην ηεο πλεπκαηηθήο εθπαίδεπζεο.

Οι εταίροι
Tν έξγν πινπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Σπληνληζηήο ηνπ έξγνπ ήηαλ ην ίδξπκα Villa
Montesca Foundation (Ιηαιία) θαη ζπκκεηείραλ επίζεο νη αθόινπζνη
θνξείο: Fundación Universidad San Jorge (Ιζπαλία), Ιλζηηηνύην
Δθπαηδεπηηθώλ θαη Νεαληθώλ πνπδώλ (Σνπξθία), Κέληξν
Δθπαηδεπηηθώλ
Πξωηνβνπιηώλ
(Βνπιγαξία),
Κνηλωληθέο
πλεηαηξηζηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Δππαζώλ Οκάδωλ (Διιάδα),
Δζληθό
Παλεπηζηήκην
Ιξιαλδίαο
Galway
(Ιξιαλδία),
Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο (Κύπξνο) ) θαη Reflexion Foundation
(Οιιαλδία).
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