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Да научим от религиите как да
водим интеркултурния диалог

www.lifetwo.eu

LIFE

Разпространение на
резултатите
Европейският проект „Life Two – Learning Interculturality from
Religion2” приключи успешно. През месец май партньорите
организираха национални събития, за да разпространят резултатите
от проекта в своите мрежи в Италия, Турция, Испания, България,
Ирландия, Кипър, Холандия и Гърция.
По-конкретно, целта беше да се представят всички етапи на развитие
на проекта, инструментите, които са създадени, както и обобщение
на резултатите от него. По време на събитието партньорите по
проекта представиха разработки и опит, а външни експерти
допринесоха за конструирането на педагогическия наратив и
очертаха възможности бъдещи учебни стратегии, насочени към
подобряване на междукултурното сътрудничество в Европа.
Събитията бяха посетени от представители на местни власти и
организации в сферата на средното и висшето образование.

От дисиминационно събитие в София
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И накрая, отзивите на участниците бяха много положителни и
дискусията в края на събитието беше много ползотворна!

Изпълнение на проекта
В края на 2 години и половина интензивна работа с гордост
обявяваме успешното приключване на проекта във всички
участващи страни. Ето и кратко резюме на дейностите и
интелектуалните продукти от проекта:
Изследователски доклад „Религиозно образование и
мултикултурализъм: анализ и доклад на стратегическите
перспективи в 8-те страни, участващи в проекта LIFE TWO“
Въпросник и тестване, базирани на сценарии:
въпросникът изследва опита и идеите на учениците по
темите култура и религия.
Учебно ръководство за прилигане на методологията,
заложена в проекта: Ръководсството е насочено към
образователни мрежи, учители в средни училища,
директори, училищен персонал, политици, публични
администратори, коетото дава един по-широк хоризонт на
проекта.
Предварителни тестове в училищата
Обучение на обучители
Пилотиране и тестване в училищата Ролевата игра 40
Отговора
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Пролетно училище в Италия

Цел на проекта
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Проектът имаше за цел да разработи дидактически и
педагогически модел за преподаване и изучаване на
религията, подпомагайки учениците в развитието на
самостоятелни и критични размишления върху религиозния
плурализъм в Европа.
Този модел насърчава визията за мултикултурно европейско
гражданство, подкрепя духовното образование в неговата
диалогична перспектива, отваря широко врати към всички
участници в образователния процес: ученици, учители,
училищен персонал, но също и училищни ръководители и
родители. Методическият подход на LIFETWO се основава на
насърчаването на взаимното разбиране и приемане на
религиозните различия, разглеждани като добавена стойност.

Нашето партньорство
Проектът, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз и
ръководен от Villa Montesca Foundation (Италия), е осъществен
и в партньорство с: Fundación Universidad San Jorge (Испания),
Institute for Educational and Youth Studies (Турция), Center for
Educational Initiatives (България), Social Cooperative Activities
for Vulnerable Groups (Гърция), National University of Ireland
Galway (Ирландия), University of Nicosia (Кипър) and
Reflexion Foundation (Нидерландия).

Координатор:

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да
бъде държана отговорна за каквото и да е използване на
информацията, съдържаща се в него.
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Партньори:

Къде да ни намерите отлайн:

https://www.lifetwo.eu/

https://www.facebook.com/erasmuslifetwo
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https://www.instagram.com/life_two_project/

