TWO
Bülten
sayı

4
Dinler Aracılığı ile Çok
Kültürlülüğü Öğrenmeye
Yönelik Faaliyetler

www.lifetwo.eu

LIFE

"LIFE TWO” – Çoğaltıcı
Etkinlikler
Avrupa Projesi “LIFE TWO – Kültürlerarasılığı Dinden Öğrenmek II”
başarıyla tamamlandı. Mayıs ayı boyunca ortaklar, İtalya, Türkiye,
İspanya, Bulgaristan, İrlanda, Kıbrıs, Hollanda ve Yunanistan'da proje
sonuçlarını kendi topluluklarında yaymak için yerel çoğaltıcı
etkinlikler düzenlediler.
Çoğaltıcı etkinliklerin amacı, projenin tüm gelişim aşamalarını,
oluşturulan araçları ve sonuçlarının bir özetini sunmaktı. Etkinlik
sırasında proje ortakları çalışmalar ve deneyimlerini sunarken, dış
uzmanlar konuyla ilgili bir genel bakış oluşturmaya katkıda bulundu.
Avrupa'da kültürlerarasılığın mevcut durumunu iyileştirmek için
çalışma stratejileri geliştirildi. Etkinliklere eğitim, sosyoloji,
araştırma alanlarından farklı kurum, yerel yönetim ve kuruluşlardan
kişiler ve öğrenciler katıldı.

İzmir’deki Çoğaltıcı Etkinlik
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Son olarak, katılımcıların geri bildirimleri çok olumluydu ve
etkinliğin sonundaki tartışmalar çok verimli geçti!

Projenin tamamlanması
2,5 yıllık yoğun bir çalışmanın sonunda, "LFE TWO"
projesinin ortakları, projenin tüm katılımcı ülkelerde
başarıyla tamamlandığını duyurmaktan gurur duyar.
Aşağıda, projenin faaliyetlerinin ve fikri çıktılarının bir
özetini bulabilirsiniz:
Araştırma Raporu- Din eğitimi ve çok kültürlülük: LIFE
TWO projesinde yer alan 8 ülkede mevcut durumun ve
stratejik perspektiflerin analizi raporu
Senaryoya dayalı anket ve testler- Anket,
öğrencilerin Kültür ve Din konularındaki deneyimlerini
ve fikirlerini araştırır.

Okullarda ön test
Eğitmen Eğitimi
Okullarda modeli test etme süreci
Rol yapma oyunu
İtalya’da Bahar Okulu
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Öğrenim Kılavuzu- Projenin sonuçlarını aktarım ve
proje sonuçlarından yararlanma kılavuzu. Projeye daha
geniş bir ufuk kazandıran eğitim ağlarına, ortaokul
öğretmenlerine, müdürlere, diğer öğretim elemanlarına,
politika yapıcılara, kamu yöneticilerine yöneliktir.

Amacımız
Proje, katılımcı din öğretimi ve öğrenimi için didaktik-pedagojik bir
Model geliştirmeyi, öğrencileri Avrupa'da dini çoğulculuk üzerine
özerk ve eleştirel yansımaların geliştirilmesinde desteklemeyi
amaçladı.
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Bu Model, çok kültürlü Avrupa vatandaşlığı vizyonunu teşvik
eder, diyalojik bir bakış açısıyla manevi eğitimi destekler ve
ilgili bölgelerin Eğitim Topluluklarının tüm aktörlerine açılır:
öğrenciler, öğretmenler, okul personeli ve aynı zamanda okul
yöneticileri ve ebeveynler. LIFE TWO'nun metodolojik
yaklaşımı, manevi eğitim bağlamında dini olmayan, empatik ve
eleştirel düşünmeye yönelik tutumun yanı sıra, bir katma değer
olarak ifade edilen dini farklılıkların karşılıklı anlayışını ve
kabulünü teşvik etmeye dayanmaktadır.

Konsorsiyum
Avrupa Birliği Erasmus + programı kapsamında finanse edilen projenin
koordinatörlüğü Villa Montesca Vakfı (İtalya) tarafından yönetilmektir.
Proje’nin faaliyetleri Fundación Universidad San Jorge (İspanya), Eğitim
ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü (Türkiye), Eğitim Girişimleri Merkezi
(Bulgaristan), Hassas Gruplar için Sosyal İşbirliği Faaliyetleri
(Yunanistan), Galway Ulusal Üniversitesi (İrlanda), Lefkoşa Üniversitesi
(Kıbrıs) ve Reflexion Vakfı (Hollanda) tarafından oluşturulan uluslararası
bir konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

Koordinatör:

Partners:

The European Commission's support for the production of this
publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflect the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Ortaklar:

İletişimde Kalalım!
Bize çevrimiçi ulaşın:

https://www.lifetwo.eu/

https://www.facebook.com/erasmuslifetwo

Bülten no.4

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

