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Подкрепата на Европейската комисия
за тази публикация не представлява
одобрение на съдържанието й. То
отразява единствено мнението на
нейния автор. Комисията не може
да носи отговорност за каквато и да
е употреба на съдържащата се в нея
информация.

www.lifetwo.eu

LIFE
TWO

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
подкрепа на човешките права,
гражданското общество и социалното включване
насърчаване на междукултурния
диалог, толерантността и социалното сближаване.
борба с предразсъдъците, базирана на познанието върху религиите и историята, разбирателство и уважение към културите
на "другия"

LIFE2 Учебно ръководство

ЗА ПРОЕКТА
LIFE TWO има за цел да насърчи прилагането на педагогически метод, базиран на активното участие на обучаемите в създаването на учебната програма
и задаване на учебните теми.
Проектът ще популяризира добри практики в средното образование в посока
приобщаващо образование и популяризиране на човешките ценности.
„LIFE TWO“ е продължение на предходен, успешно приключил проект „LIFE”,
който реализира педагогическия метод
на ниво начално училище в пет европейски държави, като част от курсовете по
религиозно образование. Настоящият
проект ще тества метода в средните
училища и ще предложи стратегия за
предотвратяване и борба с всякакви
форми на расизъм, нетърпимост и омраза. Общо седем европейски държави
участват в него. Проектът се финансира от програмата Еразъм Плюс на ЕС,
Ключова Дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.

ДЕЙНОСТИ

Пилотиране на метода в
средното образование

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
• ученици на възраст 15-18
• учители и училища
• местна общност
• родители

Лятно училище
Ролева игра: Ще бъде играна
“на живо” от участниците и
тествана като учебно помагало
Платформа за електронно
обучение с налични образователни материали

www.lifetwo.eu

ЕС беше замислен като бастион на
демокрацията и нейното разширява
не. В днешна Европа обаче възраждането на екстремистката реторика подкопава демократичните ценности.
Тийнейджърите със своята емоционална природа, в хода на изграждане на
идентичност и намирането на житейски цели, често са склонни да попаднат под влияние на радикални идеи
и движения.
Ето защо образованието е ключът към
гражданското съзнание и социалното
включване, което е в основата на демократичния модел на европейското
гражданство.

