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Ενημερωτικό Δελτίο # 2, 2017
 
Η 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017   
Την 3η και 4η Οκτωβρίου 2017, οι εταίροι του έργου 
B.Living συναντήθηκαν στο Bristol - UK.  

Στη διήμερη αυτή συνάντηση, δόθηκε έμφαση στην 
αναθεώρηση και τελειοποίηση στη δομή της διδακτέας 
ύλης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για των 
περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων 
(Εγχειρίδιο & Εργαλειοθήκη). 

 

Συνυπολογίζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στις χώρες σύμπραξης, οι εταίροι 
διερεύνησαν και αναγνώρισαν τις συγκεκριμένες ανάγκες 
των εκπαιδευτών & δασκάλων στα πλαίσια της 
διαπολιτισμικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας στην 
εκπαίδευση.  

Διδακτέα ύλη 
Βασιζόμενοι στα ερευνητική αποτελέσματα, η στρατηγική 
σύμπραξη του έργου B.LIVING ενέκρινε την τελική έκδοση 
της διδακτέας ύλης. 
Έξι μαθησιακές ενότητες (ΜΕ) προτάθηκαν: 

ΜΕ1. Αξίες και πεποιθήσεις 
ΜΕ2. Εαυτός και ταυτότητα 
ΜΕ3.Κοινότητα 
ΜΕ4. Διαπολιτισμικότητα 
ΜΕ5. Διαθρησκειακό περιβάλλον μάθησης  
ΜΕ6. Διαχείριση συγκρούσεων 

 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
… θα διαμορφωθεί ώστε να παρέχει σε βάθος 
πληροφορίες σχετικά με έννοιες, ορισμούς και καινοτόμες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη θετική και διαλογική 
διαχείριση της θρησκευτικής ποικιλομορφίας στο 
περιβάλλον της τάξης και σε τυπικά και μη τυπικά 
περιβάλλοντα  μάθησης.  
 
Η ολοκλήρωση του εγχειριδίου, θα βοηθήσει τους χρήστες 
να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με διαπολιτισμικά και 
διαθρησκειακά ζητήματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να 
βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
…θα διαμορφωθεί ώστε να παρέχει ένα σύνολο χρήσιμων 
και πρακτικών δραστηριοτήτων, καινοτόμα πρακτικά 
εργαλεία που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη 
διδασκαλία της θρησκευτικής ποικιλομορφίας και 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε περιβάλλοντα τυπικής και 
μη τυπικής εκπαίδευσης.  
 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ….  
Επί του παρόντος, οι ειδικοί της στρατηγικής σύμπραξης 
του έργου BLIVING εργάζονται για την εξέλιξη του 
εγχειρίδιου και της εργαλειοθήκης… Μια συνάντηση με 
στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων μέσω της πιλοτικής 
εφαρμογής των εργαλείων έχει προγραμματιστεί για το 
τέλος Φεβρουαρίου 2018… 

 
 

Ενδιαφέρεστε για πληροφορίες σχετικά με το έργο B.LIVING; Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.blivingproject.com  ή την σελίδα μας στο 

Facebook και ελάτε σε επαφή μαζί μας!  

http://www.blivingproject.com/

