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LIFE TWO:

πώς αντιλαµβανόµαστε
τους γύρω µας
Η αναβάθµιση της µεθόδου του ευρωπαϊκού έργου
“LIFE” ξεκίνησε πριν από την πρώτη συνάντηση των
εταίρων στη Σόφια, όπου παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο
της έρευνας σε όλους τους συµµετέχοντες.
Αποφασίστηκε από κοινού ότι µία συνδυαστική
µεθοδολογία είναι η καταλληλότερη για την εν λόγω
έρευνα, η οποία βασίζεται σε ένα ερωτηµατολόγιο που
θα απευθύνεται στους µαθητές, καθώς και σε συζητήσεις
στο πλαίσιο focus group µε εκπαιδευτικούς.

Το ερωτηµατολόγιο των µαθητών αποτελείται από 24
ερωτήσεις, µέσω των οποίων οι συµµετέχοντες θα
απαντήσουν σχετικά µε το πώς βλέπουν τον «άλλον»,
πώς αντιλαµβάνονται την έννοια του «διαφορετικού»
και κατά πόσο έρχονται σε επαφή στην καθηµερινότητά
τους µε µαθητές που προέρχονται από διαφορετικό
πολιτιστικό και θρησκευτικό πλαίσιο. Τα
ερωτηµατολόγια έχουν ήδη µεταφραστεί σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων που συµµετέχουν στο έργο, ενώ η
πιλοτική εφαρµογή τους πραγµατοποιήθηκε πριν από
την περίοδο των Χριστουγέννων του 2020.
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Όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές, το
Πανεπιστήµιο San Jorge (Ισπανία) και το Πανεπιστήµιο
του Galway (Ιρλανδία), συνεργάστηκαν για τη
δηµιουργία ενός εργαλείου, βασιζόµενου σε
διαφορετικές ευρωπαϊκές κλίµακες που σχετίζονται µε
τον θρησκευτικό πλουραλισµό, την κοινωνική ένταξη
και την αντίληψη.

Εκπαιδευτικός Οδηγός
για µια δια-θρησκευτική
εκπαιδευτική προσέγγιση
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “LIFE TWO”, θα δηµιουργηθεί
ένας εκπαιδευτικός οδηγός για καθηγητές και µαθητές. Ο οδηγός
αυτός θα περιλαµβάνει µια σειρά οδηγιών και κατευθύνσεων, µε
στόχο να γίνει πιο εύκολη η εφαρµογή της δια-θρησκευτικής
προσέγγισης στην πράξη. Ο οδηγός θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικά
κέντρα, καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διευθυντές
σχολικών δοµών, αλλά και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και
λήψης αποφάσεων, δίνοντας στο έργο έναν ευρύτερο ορίζοντα
δράσης.
Ο οδηγός θα ενσωµατώσει όλα τα πρωτόκολλα που εκπονήθηκαν
κατά τη διάρκεια των συµµετοχικών διαδικασιών, καθώς και όλες τις
πρακτικές από την πιλοτική διεξαγωγή σε κάθε χώρα που
συµµετέχει. Το υλικό που θα συλλεχθεί από τις εκθέσεις και την
πλατφόρµα e-learning, µε τα πρωτόκολλα και την πιλοτική
εφαρµογή τους θα αναλυθούν από τους επαγγελµατίες που
συµµετείχαν στη φάση της έρευνας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία,
θα προκύψει ένα γενικό Παιδαγωγικό και ∆ιδακτικό Συµµετοχικό
Μοντέλο ∆ιδασκαλίας κι Εκµάθησης. Ο οδηγός αυτός θα είναι
επίσης διαθέσιµος και σε µορφή e-book, για την καλύτερη
προώθηση, διάδοση και χρήση του.

Ως οδηγός που έχει στόχο την πρακτική εφαρµογή του από
καθηγητές και µαθητές, θα αναδείξει επίσης το ζήτηµα της θρησκείας
ως «εµπόδιο», ώστε να µπορέσει πάνω σε αυτό να αντιπροτείνει την
εκµάθηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών ως ευκαιρία για
µεγαλύτερη αµοιβαία κατανόηση.
Το Παιδαγωγικό και ∆ιδακτικό Συµµετοχικό µοντέλο που προτείνεται
από το ευρωπαϊκό έργο “LIFE TWO”, βασίζεται στην εκπαιδευτική
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Ο εκπαιδευτικός οδηγός του ευρωπαϊκού έργου “LIFE TWO” θα
περιλαµβάνει εργαλεία για την εφαρµογή του στη διάρκεια του
µαθήµατος µε τρόπο συµµετοχικό. Ύστερα από µια σύντοµη
εισαγωγή όπου θα δίνεται έµφαση στην ανάγκη εκµάθησης των
διαφορετικών θρησκειών, ο οδηγός θα προτείνει συγκεκριµένα
εργαλεία, µέσω των οποίων η πνευµατική διάσταση της εκπαίδευσης
µπορεί να αξιοποιηθεί ως «κοινωνική δεξιότητα». Θα ληφθούν
υπόψιν οι νέες κοινωνικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη
θρησκευτική πολυµορφία, µε σκοπό την ανάδειξη ζητηµάτων, όπως
είναι η κοινωνική ενσωµάτωση και η αµοιβαία γνώση των
θρησκειών.
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µέθοδο IBM (Inquiry-based Method). Ο οδηγός θα προτείνει βήµατα και πρακτικές για
την αποτελεσµατική εφαρµογή της µεθόδου στο πεδίο της δια-θρησκευτικής
εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη συµµετοχή και τη δηµιουργικότητα των µαθητών. Ο
ρόλος των εκπαιδευτικών και το πώς να εφαρµόσουν τη µέθοδο IBM θα αποτελεί
επίσης ένα σηµαντικό κοµµάτι του οδηγού, µε οδηγίες για το πώς να
χρησιµοποιήσουν το Παιδαγωγικό και ∆ιδακτικό Συµµετοχικό µοντέλο, τα κύρια
χαρακτηριστικά του, καθώς και σχετικές δραστηριότητες.
Ο οδηγός θα είναι διαθέσιµος σε ηλεκτρονική µορφή µέσα στους πρώτους µήνες του
2021.

50 Απαντήσεις:
ένα παιχνίδι για την προώθηση του διαπολιτισµικού
και δια-θρησκευτικού διαλόγου
Το ευρωπαϊκό έργο “LIFE TWO” προτείνει ορισµένα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία
απευθύνονται σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της
συζήτησης γύρω από τη δια-θρησκευτική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών,
είναι κι ένα παιχνίδι ρόλων που ονοµάζεται “50 Απαντήσεις”.

Το 50Α είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι µε κάρτες, για την υιοθέτηση µιας γνωστικής προσέγγισης στη
διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, η οποία δεν είναι ούτε ιδεολογική, ούτε περιορίζεται
σε ιστορικές και κοινωνικές πτυχές. Η παρουσίαση των κυριότερων τελετών και πεποιθήσεων των
πιο διαδεδοµένων θρησκειών στην Ευρώπη στα σχολεία µέσω του 50Α, στοχεύει στην προώθηση
της κοινωνικής ένταξης µέσω της εκπαίδευσης, δείχνοντας πώς οι θρησκείες, οι οποίες συχνά
χρησιµοποιούνται ως απάντηση στα µεγάλα ανθρώπινα ερωτήµατα, µπορούν περισσότερο να
ενώσουν, παρά να χωρίσουν τους ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας.
Το 50A παίζεται ως εξής: οι παίκτες πρέπει να ταιριάξουν κάρτες (µε θρησκευτικό περιεχόµενο) που
περιέχουν κάποια απάντηση µε τις αντίστοιχες κάρτες “ανάγκης”, κερδίζοντας πόντους κάθε φορά
που κάνουν κοινούς συνδυασµούς µε άλλους παίκτες. Ο παίκτης µε τους περισσότερους πόντους
στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζει.
Σε κάθε γύρο, 2 κάρτες ερωτήσεων επιλέγονται τυχαία από την εφαρµογή: µπορεί να έχουν ως
θέµα κάποια προσωπική ανάγκη (πχ παροχή βοήθειας σε κάποια δύσκολη κατάσταση), ή κοινωνική
(πχ το να συστήσουµε κάποιον σε έναν κοινωνικό κύκλο). Οι παίκτες λαµβάνουν 5 κάρτες
απαντήσεων που περιλαµβάνουν διάφορες θρησκευτικές πεποιθήσεις (πχ προπατορικό αµάρτηµα,
η πεποίθηση ότι είµαστε παιδιά του Θεού), τελετές (Εβραϊκή νηστεία, βάπτισµα), ή γιορτές (πχ
Πάσχα, τέλος του Ραµαζανίου). Οι κάρτες των ερωτήσεων περιέχουν µια υποβλητική εικόνα και µια
σύντοµη επεξήγηση, τις οποίες οι παίκτες µπορούν να εξετάσουν λεπτοµερώς για να κατανοήσουν
καλύτερα το περιεχόµενο. Ο κάθε παίκτης αντιστοιχεί τις κάρτες ερωτήσεων µε τις κάρτες
απαντήσεων. Όταν όλοι έχουν ολοκληρώσει τις αντιστοιχίσεις τους, αυτές γνωστοποιούνται σε
όλους και ο πιο κοινός συνδυασµός κερδίζει πόντους.

Αν και οι ερωτήσεις είναι σχεδιασµένες ώστε να παρέχουν ιδέες για συγκεκριµένες ερµηνείες και
συνδέσεις, το παιχνίδι δεν προτείνει άµεσα συσχετίσεις, ούτε τις αξιολογεί. Αντιθέτως, επιτρέπει
στους παίκτες να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να συζητήσουν, ανταλλάσσοντας
διαφορετικές απόψεις κι ερµηνείες.

Thank You!

Coordinator:

Partners:

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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Το παιχνίδι ζητά από τους παίκτες να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόµενο των καρτών και να
απαντήσουν µε ανοιχτό µυαλό κι ευαισθησία. Στην πραγµατικότητα, για να κερδίσει κάποιος πόντος,
χρειάζεται να λάβει υπόψιν το περιεχόµενο των καρτών και να µελετήσει το νόηµά τους από
διαφορετικές σκοπιές (φιλοσοφική, συµβολική, κοινωνική κλπ). Το πιο σηµαντικό είναι οι παίκτες να
διερωτηθούν και να µαντέψουν τον τρόπο σκέψης των άλλων παικτών, ώστε να είναι σε θέση να
δουν τα πράγµατα από διαφορετική οπτική γωνία, ιδιαίτερα όταν µιλάµε για θέµατα που µπορεί να
είναι πολύ προσωπικά ή άρρηκτα συνδεδεµένα µε µια συγκεκριµένη κουλτούρα.

