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Το Ευρωπαϊκό Έργο “Life Two – Learning Interculturality from     
 Religion 2” ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου,
οι  εταίροι οργάνωσαν τοπικές εκδηλώσεις για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου στις κοινότητές τους, στην Ιταλία, την
Τουρκία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την
Ολλανδία και την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να παρουσιαστούν όλα τα στάδια
ανάπτυξης του έργου, τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν, καθώς και
μια περίληψη των αποτελεσμάτων του. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης οι εταίροι του έργου παρουσίασαν έργα και εμπειρίες,
ενώ εξωτερικοί εμπειρογνώμονες συνέβαλαν στη δημιουργία μιας
επισκόπησης του θέματος και έδωσαν στοιχεία για μελλοντικές
στρατηγικές εργασίας για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης της
διαπολιτισμικότητας στην Ευρώπη. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν
άνθρωποι από διαφορετικούς φορείς, τοπικές αρχές και φορείς από
τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνιολογίας, της έρευνας καθώς
και φοιτητές.
Τέλος, τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικά και η
συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης ήταν πολύ γόνιμη!

 

 
 

"LIFE TWO” – Τελική εκδήλωση 
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Εκδήλωση στην Αθήνα
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Ολοκλήρωση έργου

Έκθεση Έρευνας «Θρησκευτική εκπαίδευση και
πολυπολιτισμικότητα: ανάλυση του status quo και των
στρατηγικών προοπτικών Έκθεσης στις 8 χώρες που
συμμετέχουν στο έργο LIFE TWO»

Ερωτηματολόγιο και δοκιμές βάσει σεναρίων - Το

Οδηγός εκμάθησης - Οδηγία μεταφοράς και
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικά δίκτυα, εκπαιδευτικούς
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές, λοιπό
διδακτικό προσωπικό, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
δημόσιους διαχειριστές, δίνοντας στο έργο έναν ευρύτερο
ορίζοντα.
Προ έλεγχος στα σχολεία
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
Πιλοτική Εφαρμογή και έλεγχος στα σχολεία
 Παιχνίδι ρόλων
Θερινό Σχολείο στην Ιταλία

Μετά την ολοκλήρωση 2,5 ετών εντατικής δουλειάς, η σύμπραξη του
έργου «LIFE TWO» ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια
περίληψη των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου:

Το ερωτηματολόγιο διερευνά τις εμπειρίες και τις ιδέες των
μαθητών σχετικά με τα θέματα του Πολιτισμού και της
Θρησκείας.
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Το έργο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός διδακτικού-παιδαγωγικού
μοντέλου για τη συμμετοχική διδασκαλία και εκμάθηση της
Θρησκείας, υποστηρίζοντας τους μαθητές στην ανάπτυξη αυτόνομων
και κριτικών προβληματισμών για τον θρησκευτικό πλουραλισμό
στην Ευρώπη.
Αυτό το μοντέλο ενθαρρύνει το όραμα της πολυπολιτισμικής
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, υποστηρίζοντας την πνευματική εκπαίδευση
σε μια διαλογική προοπτική προς όλους τους φορείς των
Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων των εμπλεκόμενων περιοχών: μαθητές,
δασκάλους, σχολικό προσωπικό αλλά και διευθυντές σχολείων και
γονείς. Η μεθοδολογική προσέγγιση του LIFETWO βασίζεται στην
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής των
θρησκευτικών διαφορετικοτήτων, ως προστιθέμενη αξία καθώς και
στη στάση των μη θρησκευτικών, ενσυναίσθητων και
προσανατολισμένων στην κριτική σκέψη στο πλαίσιο της πνευματικής
εκπαίδευσης.

 

Σκοπός



Η Σύμπραξη
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Το έργο υλοποιήθηκε με την υπστήριξη του προγράμματος Erasmus+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής του έργου ήταν το Ίδρυμα Villa
Montesca (Ιταλία), και πραγματοποιήθηκε επίσης από τους
ακόλουθους φορείς: Fundación Universidad San Jorge (Ισπανία),
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών και Μελετών Νεολαίας (Τουρκία) , Κέντρο
Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (Βουλγαρία), Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Δραστηριότητες για Ευάλωτες Ομάδες (Ελλάδα),
Εθνικό Πανεπιστήμιο Ιρλανδίας Galway (Ιρλανδία), Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας (Κύπρος) και Ίδρυμα Reflexion (Ολλανδία).

Συντονιστής:

Εταίροι:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν 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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Ας κρατήσουμε επαφή!
 

Βρείτε μας στο διαδίκτυο:
 

https://www.lifetwo.eu/

https://www.facebook.com/erasmuslifetwo 

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

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

