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ВСТУП:

МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА



1. ПЕРСПЕКТИВА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Цезар Бірзеа

Цей посібник є головним результатом проекту "Нові виклики міжкультурної освіти:
релігійна різноманітність та діалог у Європі", що реалізовувався Радою Європи
впродовж 2002-2005 років. Проект був започаткований Радою Європи у відповідь
на події 11 вересня 2001 року в США, Тодішній Генеральний секретар Ради Євро-
пи Вальтер Швіммер ще тоді передбачив, що ці події виведуть релігійний вимір
на перший план у політиці, освіті та суспільстві в цілому світі. Якщо ми не
хочемо, щоб люди і суспільства стали ще більш розділеними, обов'язково треба
поліпшити ефективність міжкультурної освіти в Європі.

Проект розвиває новий вимір міжкультурної освіти в Європі, звертаючись до ре-
лігійної різноманітності, притаманної нашим полікультурним суспільствам, включ-
но зі школами, з перспективи прав людини та міжкультурної освіти. Його метою
було не настільки проаналізувати релігійну освіту та роль, яку вона відіграє в
офіційних навчальних планах, скільки сконструювати підхід до міжкультурної
освіти, що заохочував би діалог, взаєморозуміння і співжиття. Такий підхід відрі-
зняється від монорелігійного та монокультурного підходу, що все ще застосову-
ється у навчальних планах багатьох країн Європи. Справді, не можна заперечувати,
що ми маємо не забагато релігійної освіти, а замало, або взагалі її не маємо. Ми
дуже стурбовані тим, що ми схильні ігнорувати деякі важливі цінності чи надава-
ти їм дуже малого значення, надаючи пріоритет знанням чи короткотерміновим
результатам, замість того щоб зосереджувати увагу на питаннях призначення освіти
та індивідуального і суспільного розвитку.

Релігійні та моральні цінності є надзвичайно вразливою сферою, оскільки вони
стосуються віри і понять про світ. До цих цінностей не можна підходити лише з
вузької перспективи включення їх до навчального плану і їх не можна звести до
простої передачі знань, їх треба розвивати поступово, починаючи з усвідомлення
їх учнями та індивідуального засвоєння і закінчуючи тривалим ефектом. Іншими
словами, засвоєння релігійних та моральних цінностей має бути результатом спра-
вжнього індивідуального досвіду та навиків. Розвиток релігійних та моральних
переконань теж має бути узгодженим з демократичними цінностями в цілому, а
саме з повагою до прав людини, плюралізмом та верховенством права. З цієї
перспективи підходи до навчання, методи та приклади, що подаються в цій книзі,
спираються на три принципи:

» релігія є важливим культурним фактом (так як і інші джерела ідентичності,
такі як мови, історія чи культурна спадщина);

>» погляди на світ і цінності треба розвивати поступово і вони мають базуватися
на справжньому особистому чи соціальному навчальному досвіді;

» треба заохочувати інтегрований підхід до духовних, релігійних, моральних і
громадянських цінностей.
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Міжкудьтурна освіта здійснюється на трьох рівнях:

^ на рівні освітньої політики, у формі чітких освітніх цілей і мети;

>> на рівні інституцій, особливо через демократичне самоврядування, учнівську
участь, відкрите навчальне середовище та політику залучення;

>> на рівні викладання, через підходи та методи, що викладені в цьому довідни-
ку і становлять його суть.

Перший рівень підтримує серія політичних документів на захист міжкультурної
освіти, що були нещодавно прийняті в контексті Ради Європи. До них належать:

» Заключна Декларація 21-ї сесії Постійної Конференції європейських мініст-
рів освіти (Афіни, 10-12 листопада 2003 р.), спеціально присвяченої міжкуль-
турній освіті;

^ Вроцлавська Декларація (9-10 грудня 2004) щодо нового контексту культур-
ного співробітництва в Європі;

>> План Дій, прийнятий на Третьому Самміті Голів Держав та Урядів (Варшава,
16-17 травня 2005 р.), що безпосередньо стосується діалогу між культурами
та питань релігійної різноманітності.

У п. 11 Афінської Декларації міністри освіти з різних країн Європи звертаються
до Ради Європи з наступними проханнями:

1. «Продовжувати концептуальні дослідження з міжкультурної освіти.

2. Допомагати розвивати розуміння ... запроваджуючи повагу до прав людини
та різноманітності... діалог між релігіями...

3. Розширювати роботу у сфері змісту навчальних методів і засобів...

4. Розвивати аналітичні інструменти, визначати і розповсюджувати приклади
доброї практики... у шкільних підручниках...

5. Розробляти програми, спрямовані на спілкування та взаєморозуміння, особ-
ливо через вивчення мов...

6. Сприяти впровадженню міжкультурного виміру в освітню політику країн Євро-
союзу ...

7. Сприяти проведенню досліджень, що стосуються соціального та кооператив-
ного навчання...

8. Підтримувати ініціативи та експерименти з демократичним самоврядуванням
у школах...

Р 9. Розвивати якісні інструменти гарантії на основі громадянської освіти, беручи
до уваги міжкультурний вимір...

10. Визначати моделі доброї практики...

11. Зміцнювати міжкультурну освіту та управління різноманітністю за допомо-
гою тренінгів...

12. Розробляти і запроваджувати методику, придатну для інтеграції в освітню
програму підготовки викладачів в педагогічних університетах та в межах пі-
слядипломної освіти ...

Ю
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18. Визнати потенціал міжкультурної освіти як інструменту ...

14. Розвивати освітні стратегії і робочі методи підготовки вчителів до того, як
упоратися з новими ситуаціями...

15. Сприяти розвитку професійних компетентносте!! вчителів...

16. Розвивати глобальний підхід до інституційного життя... беручи до уваги при-
хований навчальний план, шкільну атмосферу, організаційну етику і нефор-
мальну освіту.

17. Сприяти визнанню державами-членами факту, що управління різноманітніс-
тю - це проблема, що стосується на лише шкіл, але й суспільства в цілому..."

Отже, головна мета цього довідника - допомогти здійснити ці прагнення європей-
ських країн на практиці. Довідник допоможе розробникам політики, вчителям,
тренерам та іншим освітянам-практикам звертатися до питань релігійної різно-
манітності на основі поваги до прав людини. Це вимагає розвитку міжкультурної
компетентності в учнів різного соціального, культурного і релігійного походжен-
ня. Ця загальна компетентність передбачає, у свою чергу, інші специфічні компе-
тентності:

» чутливість до різних культурних і релігійних джерел людської різноманіт-
ності;

^ уміння спілкуватися з іншими і вступати в діалог;

» навики для навчання співжиття, такі як робота в команді, кооперативне на-
вчання, емпатичне спілкування, мирне розв'язання конфліктів, розвиток впе-
вненості в собі;

М> уміння досліджувати вірування, практики, символи, ритуали і розглядати
суперечливі питання;

» критичне мислення та особиста рефлексія.

Цей довідник є результатом співпраці різних освітян-практиків (учителів та інших
працівників шкіл, вчителів-тренерів) та дослідників. Робота над ним починалася
з широкого наукового дослідження міжкультурного підходу до європейської різ-
номанітності, яке поєднало представників більшості країн-членів Євросоюзу. В
структурі посібника чітко простежується зв'язок між науковими дослідженнями
і практикою.
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2. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

Джон Кіст

Цей посібник створено з метою надання допомоги вчителям, тренерам, адміністра-
торам, розробникам політики та іншим при розгляді питання релігійної різномані-
тності в Європі. Релігійний вимір міжкультурної освіти - це питання, що торкається
усіх пікіл, незалежно від того, чи вони релігійно різняться, чи ні, оскільки учні
живуть і працюють в суспільствах, що стають все більш різноманітними.

Вступ простежує розвиток проекту Ради Європи, результатом якого була публіка-
ція цього довідника.

Перший розділ довідника розкриває декотрі з теоретичних напрацювань щодо
перспектив, які треба знати вчителям та іншим освітянам при розгляді питань
міжкультурної освіти. Цей розділ базується на досвіді та знаннях освітніх та
міжкультурних експертів, які централізовано були залученими до дослідження і
формулювання цих перспектив не лише в Європі, а й в цілому світі. Читачам
пропонують подумати над важливістю ґрунтовної теоретичної бази для розгляду
питань освітньої практики.

У другому розділі встановлюється зв'язок між концептуальними елементами між-
культурної освіти та різними підходами до викладання і навчання. Тут подано
багато ключових освітніх міркувань, описано деякі методологічні підходи, що
базуються на дослідженнях і практиці в кількох європейських контекстах, їх
розробляли, знову ж таки, протягом багатьох років різні експерти з галузі після-
дипломної освіти вчителів, проведення тренінгів та підтримки вчителів. Кожен
підхід проілюстровано прикладами. Важливо, щоб читач розумів, що релігійний
вимір міжкультурної освіти, як і сама міжкультурна освіта, вимагають специфі-
чних підходів до викладання і навчання. На відміну від деяких традиційних під-
ходів до міжкультурної освіти ці методи зосереджуються не на зв'язку між
домінуючою культурою (наприклад, домінуючою релігією) і культурами меншин
(наприклад, релігіями меншин), а на тому, щоб навчити учнів жити разом. Точ-
кою відліку е не відмінності між декількома культурними громадами, а спосіб
розв'язання спільних питань і робота над спільними проектами.

Третій розділ довідника присвячено ширшим питанням релігійної різноманіт-
ності у школах у різних оточеннях; тобто виходить за межі навчального плану і
стосується шкільного самоврядування і управління. У ньому йдеться про те, як
застосовувати принципи міжкультурної освіти (участі, приналежності та поваги
до прав людини) в різних освітніх середовищах: у загальноосвітніх і релігійних
школах, в офіційному та неофіційному навчанні, шкільному управлінні та само-
врядуванні. Існує одностайність у твердженні, що ефективне викладання основ
релігійної різноманітності в межах навчального плану є неможливим, якщо вони
не здійснюються послідовно в широкому освітньому контексті.

Четвертий розділ довідника складається з прикладів сучасної практики у декот-
рих країнах-членах Ради Європи. Як і слід було очікувати, ця практика є дуже
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різною. Приклади демонструють різний рівень спеціальних знань; вони є різної
якості і не е зразками для некритичного наслідування. Швидше вони дають мож-
ливість читачам поміркувати над своєю практикою та практикою інших людей і
застосувати на практиці - на уроці та в інших місцях - ті ідеї, що були запропо-
новані в попередніх розділах довідника.

Посібник є простим у використанні і структурований таким чином, щоб:

>ї стимулювати використання відповідних методів і практик у різних контекс-
тах, особливо на рівні початкової та середньої освіти;

^ підказати вчителям-практикам, як можна проводити різні види діяльності
при викладанні шкільних предметів (наприклад, громадянської освіти, суспі-
льних наук, релігійної освіти), а також розвивати їх за допомогою міждисци-
плінарних тем (наприклад, місцевих питань, релігійних маніфестацій,
розв'язання конфліктів), і навіть включати їх у певні позашкільні проекти;

» заохочувати рефлективно-практичний підхід, роз'яснюючи цінності, поняття
і методи, які є фундаментальними для різних видів навчальної діяльності;

» допомогти вчителям та іншим педагогічним працівникам шкіл розробляти
власні навчальні проекти, використовуючи приклади, подані у цьому довід-
нику;

» посилити інтерес розробників освітньої політики, адміністраторів, директорів
та вчителів до міжкультурної освіти як ефективного інструменту для роботи в
умовах релігійної різноманітності в європейських школах, та інтерес до релі-
гійної різноманітності як засобу підтримки міжкультурної освіти.
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ЧАСТИНА І

ТЕОРЕТИЧНА
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА
РЕЛІГІЙНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ
ТА МІЖКУАЬТУРНОЇ ОСВІТИ



РОЗДІЛ І

РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР
У МІЖКУЛЬТУРШЙ ОСВІТІ

Мішелін Міло

Вступ

Глобалізація вимагає, щоб освіта піднялася до викликів, які несе в собі зростання
культурної та релігійної різноманітності з метою формування громадян, здатних
жити разом мирно. Якщо приділяти належну увагу релігійному вимірові міжку-
льтурної освіти, це значно сприятиме миру, відкритості до інших культур, толе-
рантності та повазі до прав людини в Європі. Релігійні відмінності, на жаль,
дуже часто стають джерелом напруги, конфліктів та дискримінації.

Що ми маємо розуміти під "релігійним виміром" міжкультурної освіти? У цьому
розділі ми розмірковуватимемо над основними питаннями, що стосуються релі-
гійного виміру і дамо визначення деяких основних понять. Перш :за все, ми роз-
глянемо низку характеристик релігії як культурного феномену в нашому сучасному
світі. Наступним буде питання, як моральні та релігійні переконання проявля-
ються у сфері публічного життя та в школі, і яким чином релігійний вимір між-
культурної освіти сприяє формуванню поінформованих і миролюбних громадян,
відкритих для діалогу між культурами. Наприкінці ми розглянемо питання, на-
скільки приділення належної уваги релігійному вимірові міжкультурної освіти
сумісне зі світською моделлю сучасних суспільств (при зростаючій секуляризації
декотрих з них).

Різноманітність вірувань та цінностей, а також Заяв, пов'язаних з ідентичністю,
що базується на релігійній приналежності, делікатні проблеми свободи совісті і
релігії стосуються усіх демократичних суспільств, що зацікавлені у формуванні
громадян, здатних до розмірковування (рефлексії) та демократичної участі. Наша
головна ідея: підходити до релігії - соціального, культурного і політичного яви-
ща - як до засобу формування демократичного громадянства.

1. Релігія як культурний феномен

Європейські суспільства пережили значний процес секуляризації, що зумовив
послаблення суспільно-політичного значення християнських церков. Надприрод-
не вже не диктує політичного устрою суспільств, але тим не менше» посилання на
релігійні істини все ще можна знайти у найрізноманітніших формах в багатьох
суспільних групах і націях. Інакше кажучи, хоча основні релігійні традиції вже
не представляють силу, що охоплює всі аспекти політичного і суспільного життя,
жодна сфера публічного життя не є вільною від релігії. Тому ми можемо говорити
про релігію як про "культурний феномен". Мало хто зараз сумнівається, що секу-
ляризація - незворотна риса наших суспільств, але треба визнати, що вона не
усунула всі сліди релігійного досвіду та посилань з життя суспільства. Такі сліди
і посилання можна зустріти в різноманітних і нових формах. На сьогодні символи
і цінності, що асоціюються з великими релігійними традиціями все ще є части-
ною колективної пам'яті. Переважна більшість людей в багатьох країнах досі вва-
жають себе приналежними до певної релігії (хоча часто це не обов'язково означає,
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Урахування релігійного виміру в громадянській освіті можна підсумувати насту-
пним чином: міжкультурна освіта обов'язково повинна навчати розуміння явищ
віри і атеїзму і здатності розмірковувати над різними світоглядами, що існують в
плюралістичних суспільствах. Вона стосується основних освітніх інтересів дітей.
Ці інтереси включають не лише справи, пов'язані з загальними пізнавальними
здібностями, але й право дитини бути підготованою до життя громадянина, що
відіграє повноцінну роль у демократичному суспільстві. Така освіта повинна роз-
вивати особисту автономію та критичний дух, толерантність, відкритість до різ-
номанітності та почуття приналежності до громади в цілому. Вона також повинна
розвивати почуття довіри, об'єднуючи громадян, незважаючи на їхні моральні та
релігійні відмінності та незгоди. Такий підхід до освіти може викликати опір
деяких батьків та вчителів. Наприклад, незалежність та критичний підхід до
життя можуть ображати почуття тих віруючих, що не схвалюють таких підходів,
а також вчителів, яким важко брати до уваги вірування людей, оскільки вони
вважають їх цілком приватною справою. Тим не менше, ми вважаємо, що прин-
ципи і підходи, викладені в даному довіднику допоможуть подолати ці труднощі
і сприяти продуктивному діалогові між усіма партнерами, що беруть участь у
вихованні дитини.

4. Громадянство, права людини та релігійна різноманітність

Будь-яка демократична держава, навіть у високо секуляризованих суспільствах,
зобов'язана зайняти певну позицію щодо релігійної різноманітності. Вона мусить
будувати стосунки з домінуючими релігійними громадами, що впродовж багатьох
століть формували суспільне, моральне і навіть політичне життя; повинна зверта-
ти увагу на меншини, що прагнуть зберегти власні традиції; також має правиль-
но обходитися з різноманітними вимогами окремих індивідів та грзш людей щодо
публічного вираження свободи совісті і релігії.

Водночас у всіх сучасних суспільствах значно зростає рівень усвідомлення прав
людини. Міжнародні організації чинять все більший тиск на держави, щоб зму-
сити їх дотримуватись основних прав людини. Крім того, людей не задовольняє
можливість бачити свої права лише на папері; вони хочуть, щоб їхні права здійс-
нювались на практиці. Турбота про основні права людини (свобода совісті і ре-
лігії, свобода висловлювання, рівність для всіх, і т.д.) тісно пов'язана з поняттям
громадянства, що вимагає від держав здійснювати необхідні заходи з метою забез-
печення поваги гідності усіх громадян і сприяння їх соціальній інтеграції та участі.

Демократичні держави мають гарантувати забезпечення тих виховних інтересів
дітей, які ми вже коротко розглянули. Ключовим виміром освіти є право дитини
бути цілком готовою до життя у ролі громадянина демократичного плюралістич-
ного суспільства. Тому що громадяни мусять жити разом, незважаючи на мо-
ральні та релігійні відмінності. Освіта має зосередитися на формуванні тих позицій
і вмінь, що є інструментами, потрібними для того, щоб виховати в дитині повно-
цінного громадянина. Державам треба заохочувати розуміння між культурами та
толерантність. Як може громадянська освіта сприяти цьому?

5. Цілі релігійного виміру в міжкультурній освіті

Яким чином може міжкультурна освіта враховувати релігійний вимір з метою
виховання взаєморозуміння, навчання жити разом, включення і участі, беручи до
уваги природу глибоких переконань, що визначають цінності індивіда та його
ідентичність? На нашу думку, існує три головні цілі релігійного виміру у міжкуль-
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турній освіті. Вони стосуються принципу толерантності, взаємності та громадян-
ськості, що лежать в основі великої кількості різноманітних освітніх заходів та
підходів до навчання.

5.1. Толерантність

Толерантність - це поняття, що спричинило появу величезної кількості літерату-
ри. Коротко кажучи, термін "толерантність" можна розуміти у "вужчому" та
"ширшому" значенні. У вужчому значенні він просто означає терпимість, прими-
рення на відстані з тим фактом, що інші люди можуть жити так, як їм хочеться,
навіть якщо вони не поділяють наших цінностей чи не належать до тієї самої
культурної чи релігійної групи. У такому сенсі толерантність передбачає, (скажі-
мо) пасивний процес суспільного примирення, але не обов'язково повагу до від-
мінностей та уміння дискутувати з людьми, відмінними від нас, на публічній
арені. Ми можемо жити в безпосередній близькості до інших і контактувати з
ними, ніколи не обмінюючись з ними думками. Це відбувається переважно тому,
що держава "нав'язує" толерантність такого типу на основі законних обмежень,
згідно з якими індивіди не можуть обмежувати свободу інших людей, які мають
відмінні цінності і стиль життя. У широкому розумінні, толерантність йде далі,
ніж просто покірне прийняття того факту, що ініпі люди мають право на таку
саму свободу, як і ми самі, яку нам надає уряд, що перебуває при владі. Вона
означає, що всі ми можемо вважати, що наші переконання є правильними і дієви-
ми для нас самих, але переконання інших людей теж є добрими і дієвими в їхніх
очах, і ми не маємо права судити їхнє поняття про те, яке життя є "добрим".
Толерантність передбачає довгий і поступовий процес навчання, особливо коли
йдеться про релігійні переконання, що базуються на абсолютах, а не на суспіль-
ному консенсусі, який завжди можна переглянути чи переоцінити. Діти не мо-
жуть навчитися толерантності у цьому ширшому розумінні, якщо вони не
ознайомлюватимуться з поглядами, відмінними від тих, яких їх навчали в сім'ї,
чи в релігійній групі, до якої вони належать.

Це завдання можна розділити на дві частини. Перша - це ознайомлення з наяв-
ністю різноманітних виборів в житті, не лише з метою розширення загального
культурного рівня, але й з метою виховання поваги до інших. Моральна і релігій-
на різноманітність безперечно є соціологічною змінною величиною, і тому необ-
хідно враховувати складові соціального ландшафту, який вже не є однорідним
(хоча, фактично, він ніколи повністю таким не був). Але для сприяння розумінню
між культурами, недостатньо просто навчити дітей того, що існує величезна кіль-
кість вірувань і релігійних практик. Знання про віру інших людей зовсім не
обов'язково приводить до появи толерантності. Існує навіть ризик, що розбіж-
ності стануть ще гострішими, якщо зосередити увагу на величезній кількості
різних моральних та релігійних переконань. Отже, знання про різні моральні та
релігійні переконання, хоча й є необхідними, мають служити іншій цілі: повазі
до людей, що також мають людську гідність. Тому в контексті міжкультурної
освіти повага до поглядів та переконань інших людей виходить далеко за межі
просто знань про їх існування. Набагато важливіше виховати шанобливе ставлен-
ня до цих людей, даючи їм можливість відчувати себе сприйнятими такими, як
вони є. Також учні мають навчитися жити, не відчуваючи загрози через свою
відмінність від інших. Мета міжкультурної освіти - розвивати уміння розуміти
погляди людей з відмінними релігійними та філософськими переконаннями.

Посилення ролі релігійного виміру треба спрямовувати на те, щоб кожна дитина,
незалежно від того, якою мірою вона ідентифікує себе з певною релігійною групою,
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могла набути позитивного відчуття ідентичності, не боячись осуду інших. Чим
більш соціальне маргінальною почувається група через свою віру чи спосіб публі-
чного вираження цієї віри, тим частіше вона вдається до агресивних чи захисних
стратегій відступу, що спричинятиме зниження їх громадянської участі. Це та-
кож має позитивний вплив на людей, що ідентифікують себе з більшістю в сус-
пільстві: вміння визнавати інших має допомогти їм уникнути розвитку "комплексу
більшості", який переважно спричиняє поблажливість і може призвести до знач-
ної дискримінації через страх бути відмінним.

5.2. Взаємність

Уміння думати про взаємність - це соціальний навик, що включає готовність
визнавати чи надавати іншим право на ті речі, які ми самі хотіли б робити чи
мати дозвіл робити, а також не ображати інших у тих справах, де ти не хотів би,
щоб ображали тебе (той самий принцип стосується поведінки невіруючої дитини
щодо дитини, що є ревним віруючим). Це вводить дітей в етику суспільних відно-
син. Освіта повинна допомогти дітям розвивати вміння відрізняти їхнє право мати
свою думку щодо того, що є добрим чи поганим в житті, і їхнім ставленням до
тих, хто не поділяє їхньої думки. Молоді люди повинні вміти оцінити тверезо,
чого можна очікувати від інших людей, що не поділяють їхніх цінностей і переко-
нань. У результаті це має заохочувати громадян брати участь у публічних дебатах
на підставі своїх релігійних переконань, причому інші повинні вважати їхню
участь важливою. Оскільки таку взаємодію не можна врегулювати законами чи
наказами, її можна виховати саме в процесі навчання.

Тоді як зазвичай від дітей не очікують участі в публічних дебатах, вони набува-
ють готовності робити це в поступовому процесі виховання і соціалізації. На-
справді цей процес розпочинається в дуже ранньому віці - ще на шкільному
подвір'ї, оскільки, поряд з домівкою, зоно є одним з перших середовищ, де треба
на практиці застосовувати прийняття відмінностей та повагу до інших, і де най-
менше відхилення від норми дуже легко може призвести до маргіналізації дити-
ни іншими учнями.

5.3. Громадянськість

Риси характеру, що дають людині можливість виявляти повагу до інших та сприй-
мати наші, суспільні відносини через призму взаємодії, проявляються на практиці
в публічній сфері через позицію, яку можна визначити як громадянська відпові-
дальність. Перше значення цього поняття стосується позиції громадянина в пуб-
лічному житті. Воно не стосується регуляторного ідеалу, а способів співіснування,
що спричиняють повагу і взаємодію. Обидві ці риси передбачають здатність до
роздумів (рефлексії) і певну поміркованість у публічному вираженні власних пе-
реконань. У буквальному значенні, яке ми зазвичай знаходимо у словниках, зда-
тність до рефлексії - це здатність зосереджуватись на самому собі. Вона передбачає
здатність дистанціюватись від власних переконань і вірувань. Сліпе дотримання
абсолютних переконань спричиняє так багато конфліктів! Беручи до уваги релі-
гійний вимір, що саме є почуттям громадянської відповідальності? Які критерії
можна застосувати для визначення цього поняття у цьому довіднику? Тоді як
визнання свободи совісті, релігії та висловлювань завжди мають певні межі, абсо-
лютна природа релігійних декларацій може становити перешкоду для поваги інших
і призводити до неоднакового трактування людей, що не поділяють наших віру-
вань.
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[а] Уміння відстоювати власні переконання

Здатність відстоювати власні моральні та релігійні переконання не означає реля-
тивістського ставлення до них. Також це не означає вимагати від дітей робити
оціночні судження щодо вірувань, яких дотримуються вони та їхні сім'ї. Здат-
ність до рефлекси не слід плутати з радикальною критикою традиційних норм чи
з підсвідомим бажанням підірвати основи, на яких базується ідентичність. Вико-
рінення специфічних культур, звичайно, не є бажаною метою. Але здатність до
рефлексії все-таки означає певну здатність дистанціюватися від цінностей і віру-
вань, яких людина дотримується, а її метою є не викорінення культур, а швидше
розвиток когнітивної здатності, що гармоніює з цілями міжкультурної освіти,
інакше кажучи, це уміння бути відкритим до інших і ставитися з належною
повагою до їхньої гідності.

Зазвичай діти ознайомлюються з традиційними віруваннями групи, до якої вони
належать, в сім'ї, чи, наприклад, ходячи до церкви, мечеті, чи іншого місця
поклоніння. Але в школі логічно очікувати від дітей розвинути здатність диетан-
ціговатися, просто усвідомлюючи, що їхня ідентифікація є важливою для них та
людей навколо них, що дотримуються тих самих поглядів, тоді як інші діти за-
конно можуть мати іншу віру чи вірити в інший спосіб. Без цієї здатності диста-
нціюватися ні діти, ні дорослі не можуть зрозуміти, як різні абсолютні твердження
можуть бути однаково легітимними. Здатність дистанціюватися, звичайно, запро-
ваджує певну відносність щодо морального та релігійного вибору, але відносність
не слід плутати з релятивізмом. Тоді як релятивізм схильний применшувати пе-
вною мірою моральні преференції, стверджуючи, що всі вони однаково цінні під
певним кутом зору, почуття відносності лише спонукає, визнати, що переконання
завжди є вартісними, особливо з погляду громади, що дотримується їх.

Цей поступовий процес навчання, безсумнівно, є простішим для дітей, ніж для
дорослих. Ще раз підкреслимо, що школа має виконувати іншу роль, відмінну від
сім'ї та релігійних організацій, хоча повинна також доповнювати їх. Більше того,
таке дистанціювання від релігійних переконань загалом не є образливим для ді-
тей та їхніх батьків, оскільки воно за своєю природою не є критичним, а швидше
пізнавальним.

[6] Поміркованість у публічному вираженні ідентичності

Другою громадянською позицією є поміркованість щодо соціального ствердження
власної ідентичності та переконань. Поміркованість не означає, що людина му-
сить стримувати чи приховувати власну релігійну ідентичність, а швидше те, що
треба виражати її так, щоб це не заважало взаємоповазі та обміну думками з
іншими людьми. Як зазначалося вище, це виходить за рамки толерантності у
"вузькому значенні" цього слова.

Певні сильні і "виняткові" форми ствердження можуть мати місце в родинному
колі чи в групі, до якої людина належить, але оскільки такі форми можуть при-
зводити до дискримінації та несправедливого ставлення до інших, поміркованість
означає, що індивіди повинні дотримуватися так би мовити внутрішнього "кодек-
су публічного ж.иття", щоб встановити стосунки співпраці і взаємоповаги з інши-
ми людьми. Така позиція стосується не лише людей, що належать до меншин,
релігійні переконання яких значною мірою визначають їхню соціальну ідентич-
ність і відіграють значну роль в їхньому моральному виборі. Вона стосується та-
кож груп більшості, які в секуляризованій державі часто мають певні очікування
щодо своїх співгромадян, що мають відмінні погляди. Ці очікування спрямовані
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на те, щоб поведінка, останніх відповідала загальним правилам, часто негласним,
яких дотримується більшість.

Ще раз підкреслимо - ця поміркованість не розвивається спонтанно при досяг-
ненні людиною дорослого віку, її потрібно навчати - і це є невід'ємною частиною
цілей міжкультурної освіти. Школи повинні прагнути розбудити взаємоповагу
серед молоді, так щоб кожен міг жити згідно зі своїми переконаннями, визнаючи
водночас, що треба встановлювати певні рамки при висловленні цих переконань у
відносинах з іншими людьми. Щоб досягти цього, треба застосовувати вищезга-
дані критерії: якщо діти будуть впевнені, що їхню специфічну ідентичність ви-
знають законною у школі, і коли вони матимуть доступ, через навчання, до
інструментів розвитку мислення, поміркованість не буде сприйматися ними як
самозаперечення, але як спосіб взаємодії з іншими людьми, що не поділяють
їхніх переконань.

6. Релігійний вимір та світське суспільство

Чи сумісне вивчення релігійного виміру міжкультурної освіти зі світською при-
родою багатьох публічних інституцій, політичною нейтральністю чи високим рі-
внем секуляризації освіти загалом?

Перш за все, демократичні суспільства є різною мірою і в різний спосіб дуже
світськими. Хоча це твердження потребує деякого уточнення. Наприклад, фран-
цузька форма секуляризму (світськості) - це спосіб управління відносинами між
церквами та державою, але політичні та законні принципи, що лежать в їх ос-
нові, можна знайти і в інших демократичних контекстах. "Повної світськості" не
існує, та й, зрештою, існування повністю світського суспільства було б небажа-
ним. Беручи до уваги неоднорідність теперішніх суспільств та сучасну модель
відносин між церквою і державою, сформовану національними традиціями, полі-
тичні та юридичні установи повинні зайняти прогресивну позицію в стосунку до
релігії, яка й сама еволюціонує. Ця плюралістична позиція передбачає, що демо-
кратія зможе поєднувати поняття культурної, історично окремої нації з поняттям
громадянської, багатоетнічної нації. Політична нейтральність не означає, що дер-
жава має ігнорувати той факт, що її громадяни співвідносять свої соціальні та
політичні дії зі своїми релігійними переконаннями. Навпаки, це означає, що дер-
жава має сумлінно захищати свободу совісті та релігії своїх громадян і гарантува-
ти рівні права усім релігійним групам.

Секуляризація - це процес, що повинен залишати місце для багатьох питань, які
виникають внаслідок культурної та релігійної різноманітності. Секуляризм не
становить загрози релігії, а релігія вже більше не є загрозою для секуляризму.
Але, незважаючи на це, завжди існує ризик, що релігійний вимір міжкультурної
освіти може образити почуття віруючих та невіруючих: перші побоюються, що
значення їхніх переконань буде применшене чи релятивізоване, а останні побою-
ються прихованого навернення до віри чи більшого наголосу на людській довірли-
вості. Більше того, в деяких країнах історично вважають, що релігійний вимір
стосується лише приватної сфери життя (наприклад, сім'ї, релігійної громади чи
релігійного навчання в церковних школах).

Якої б форми не набували світська система чи верховенство права в будь-якому
конкретному національному контексті, політична нейтральність повинна знай-
ти способи поєднання різноманітності, поваги до культурних традицій та діало-
гу між людьми з належною повагою до прав людини. Це стосується нашого
вміння жити разом. Світські та секуляризовані суспільства повинні запропонувати
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правила, які давали б можливість визнавати різноманітність у суспільстві, що
складається з рівних громадян, вільних від будь-якої дискримінації щодо їхньо-
го вибору віри, Це визнання є необхідним і є передумовою для визначення спі-
льних стандартів в плюралістичному контексті. Спільні стандарти не можна
визначити раз і назавжди; вони є швидше наслідком взаємодії та діалогу в полі-
культурному контексті. Освіта може відігравати фундаментальну роль у забез-
печенні міжкультурного порозуміння, що сприяє розвитку гармонійного
співжиття і толерантності.

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
РЕЛІГІЙНОГО ВИМІРУ ІУПЖКУЛЬТУРНОЇ освіти
І* Релігію треба розуміти як соціальний, культурний та політичний феномен у

сучасних світських суспільствах.

^ Релігія не обмежується винятково приватною сферою, далекою від публічної
арени: моральні та релігійні переконання лежать в основі мотивацій та при-
роди соціальної дії.

^ Важливо, щоб держава захищала свободу релігії і совісті своїх громадян.

^ Прояви релігійної різноманітності у школах включають видимі символи та
вимоги і невидимі переконання та цінності.

^ Міжкультурна освіта має забезпечувати розуміння різних світоглядів, що існу-
ють в плюралістичних суспільствах.

^ Міжкультурна освіта має розвивати особисту автономію, критичний дух, від-
критість до різноманітності та почуття приналежності до громади загалом, а
також виховувати почуття довіри, об'єднувати громадян навколо їх мораль-
них та релігійних відмінностей, для того щоб відігравати повноцінну роль в
демократичній державі.

^ Метою релігійного виміру міжкультурної освіти є розвивати:

> Толерантність: розуміння того, що в житті існують різноманітні вибори і
повага до інших;

> Взаємність: готовність визнавати за іншими чи надавати їм право робити
те саме, що ми хотіли б, щоб дозволяли чи давали право робити нам, і не
ображати інших в тому, де ми не хотіли б щоб ображали нас;

» Громадянськість: уміння відстоювати власну позицію, здатність до розмір-
ковувань та поміркованість у публічному вираженні ідентичності, взаємо-
повагу у спілкуванні з іншими.
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РОЗДІЛ 2

РЕЛІГІЙНА ТА КУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ:
ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Роберт Джексон

Вступ

У цьому розділі буде розглянуто деякі ключові поняття, що стосуються вивчення
релігійної різноманітності у рамках міжкультурної освіти. Ми дотримуємося по-
гляду, що релігію треба вивчати не ізольовано, а в контексті інших соціальних
категорій, таких як культура, раса та національність, і на тлі ширших загальних
дебатів про плюралізм. Дати визначення кожному з цих понять не просто. Щодо
них постійно точаться дебати. Освітні підходи до релігійної різноманітності ма-
ють впровадити учнів до цих дебатів на їх власному рівні.

1. Багатоманітність

Усім європейським суспільствам властива певна різноманітність і множинність у
сферах релігій, цінностей і культури. По-перше, існує множинність, що відпові-
дає культурній різноманітності, яка існує в багатьох західних суспільствах, що
зазвичай є результатом міграції народів, або, у певних випадках, наявності авто-
хтонних націй (як наприклад, Самі в Норвегії). У випадку Великої Британії,
особливо з початку 1950-х, мігранти приїжджали з Південної Азії, Східної Афри-
ки та Карибських островів, включаючи велику кількість родин ісламського, інду-
їстського та сикхського походження, а також меншини іншого походження,
наприклад християн-п'ятдесятників та растафаріан. У Норвегії, наприклад, до
кінця 1960-х років було відносно мало мігрантів. Пізніше почався наплив пакис-
танських мігрантів -- це була типова ланцюгова міграція у пошуках роботи, поді-
бна до міграції пакистанців до Великої Британії та інших країн Європи. У Норвегії
є також невеликі популяції мігрантів з В'єтнаму та колишньої Югославії. Третім
прикладом може бути Франція, де, як і у Великій Британії, є мігранти з колиш-
ніх колоній, тобто з Північної Африки (Алжиру, потім Марокко і Тунісу), та з
південніших африканських держав. Більшість з цих мігрантів є мусульманами.
У Франції є також шгранти-католики з європейських країн, таких як Португалія
та Іспанія. Появу нових релігійних рухів та різноманітних явищ "Нового Віку"
("N6^ А§е") також можна розглядати як ще один феномен релігійної множин-
ності західних суспільств. Цю форму множинності, що привертає увагу до існу-
вання різних груп всередині суспільства, назвали "традиційною множинністю"
(Скайє, 1995).

Інша форма множинності відображає той факт, що в сучасних західних суспільс-
твах індивіди часто мають змогу вибирати цінності та ідеї з великої кількості
джерел. Індивіди можуть, наприклад, відкидати релігії та їхні догмати, і базува-
ти свої цінності на певній формі нерелігійної філософії, такій як світський гума-
нізм. Інші можуть синтезувати вірування і цінності з релігійних та гуманістичних
джерел. У релігійному контексті, індивіди можуть визначати себе як людей певно-
го релігійного походження, але вже не дотримуватися деяких релігійних засад,
яких дотримуються ортодоксальні віруючі. Так, наприклад, пост-модерні христи-
яни можуть розглядати релігію більше як духовно-етичний спосіб життя, а не
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традиційну систему віри. Часто можна зустріти людей, що надають перевагу тій
чи іншій формі духовності, відкидаючи при цьому традиційні релігійні віруван-
ня. Такі індивіди можуть робити власний персональний синтез ідей з різних релі-
гійних та духовних джерел, чи використовувати різноманітні культурні ідеї та
практики. Цю форму множинності іноді називають "модерною" чи "пост-модер-
ною множинністю" (Скайє, 1995).

Важливо зауважити, що традиційна та модерна/пост-модерна множинність часто
переплітаються. Так, зміни всередині релігійної традиції - наприклад, зміни ре-
лігійних вірувань і практик у різних поколінь - треба розглядати не просто як
традиційну множинність, а й бачити тут вплив модерної/пост-модерної множин-
ності. При вивченні релігій, так би мовити, "в польових умовах", можна побачи-
ти, що вони включають багато різноманітних вірувань, практик та культурних
виявів. Коли ми беремо до уваги модерну/пост-модерну множинність, це ще біль-
ше підкреслює різноманітність всередині релігій і розмиває їх межі. При вивченні
релігій стає зрозумілим, що цю різноманітність треба брати до уваги, щоб уник-
нути стереотипів.

2. Багатоманітність і плюралізм

Поки що ми використовували термін "множинність" як описовий. Декотрі автори
розрізняють "множинність" у цьому описовому сенсі і "плюралізм" як норматив-
ну ідею. Майже всі погоджуються, що існує множинність в описовому сенсі. Про-
те, той факт, що різні люди беруть на себе відповідальність давати визначення цій
множинності та інтерпретувати її, представляє їх особливий погляд у дебатах про
плюралізм. Цей спосіб розрізнення між множинністю та плюралізмом допомагає
при аналізі ключових понять, що стосуються функціонування релігії в суспільстві,
- культури, етнічності та національності. Дебати демонструють багато різних по-
зицій. На одному полюсі перебувають "закриті" погляди, що визначають поняття
дуже специфічно і змальовують регіони як однорідні системи. На другому полюсі
перебувають пост-модерні погляди, що пропонують повну деконструкцію (розпад)
"релігій" і "культур". Згідно з цими поглядами, "релігії" і "культури" - це штучні
конструкції, що служать інтересам певних груп людей. Між цими двома поляр-
ними точками зору існує багато проміжних позицій.

Ключовим освітнім завданням є залучити учнів, впродовж їх навчання у школі,
до критичного аналізу використання цих ідей на підставі прикладів з релігії,
особливо в стосунку до її соціального контексту, а також їх власного досвіду.
Беручи участь в таких дискусіях, учні можуть дізнатися про різні погляди на
релігію і культуру, а також перевірити свої припущення та припущення своїх
ровесників і поступово сформулювати та прояснити свої власні погляди. Ця фор-
ма навчання виходить за рамки просто надання інформації про різні релігії, і
залучає учнів до демократичного контексту школи. Різні позиції в ході дебатів
можна використовувати для того, щоб роз'яснити, піддати сумніву чи висвітлити
різні погляди, декотрі з яких можуть запропонувати самі учні. Очевидно, що
зміст і методи навчання, що стосуються цих питань, залежатимуть від віку та
здібностей учнів та інших контекстуальних чинників. До них належать особли-
вості вивчення релігії та історії їхньої країни, а також пов'язаний з ними вид
І'ромадянської релігії, що існує в їхньому суспільстві.
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3. Стереотипи

Ключовим принципом вивчення релігійної різноманітності в контексті множин-
ності, про що було описано вище, є уникнення стереотипів. Термін "стереотипи"
був запроваджений французьким друкарем Дідо 1789 року і означав він пластин-
ки, що використовувалися для друку. Пізніше його почали метафорично вживати
психіатри і Павлов у своїх експериментах, а ще згодом його почали вживати
загалом в суспільних науках. Стереотипи - це надмірні узагальнення (часто хибні
і надто спрощені), які переважно стосуються певних людей чи груп людей і
базуються на припущеннях чи неправильній інформації, а не на фактах. Стерео-
типи не враховують, що до певної групи може належати величезна кількість різ-
них людей. Вони не враховують поточних обставин, в яких живе людина, а також
величезної кількості причин, з яких члени певної групи чи категорії можуть
відрізнятися один від одного в різний спосіб. Стереотипи можуть призводити до
дискримінаційної поведінки, і часто служать для виправдання упереджень. Під-
ходи до релігій, культур, етнічності та національності, представлені нижче, спря-
мовані на уникнення стереотипів.

4. Релігії

Ключовим питанням для людей, причетних до вивчення релігійної різноманіт-
ності, є "Що таке релігії?" На це питання не існує простої відповіді, і коли ми,
вчителі та учні, звертаємося до нього, то починаємо дискусію, а не маємо готових
розв'язань, з якими всі б погодилися. У стосунку до міжкультурної освіти та
анти-расизму питання про природу релігій є дуже важливим, оскільки ці сфери
мають на меті спростування стереотипів всіх видів.

Найконсервативніші погляди зображають релігії як чіткі системи вірувань. Лю-
дей, що належать до певної релігії, зображають як таких, що володіють визначе-
ним набором переконань та практик, які вони поділяють з іншими людьми такого
самого віросповідання. Але, якщо ми розглядатимемо їх під кутом зору груп та
окремих людей, а не цілісних релігійних систем, то ми отримаємо інакшу карти-
ну. По-перше, розглядаючи релігійні групи чи окремих індивідів, ми, ймовірно,
побачимо значні відмінності в рамках будь-якої релігії - у деномінаціях, сектах,
культурі, або ж такі, що поєднують ці складові. По-друге, багато індивідів мо-
жуть мати особисту філософію чи духовність, що використовує ідеї з різноманіт-
них джерел - декотрі з яких можуть бути взяті зсередини певної релігії або з-поза
її меж - або по-новому інтерпретує традиційні ідеї. Описова реальність, відбита в
польових дослідженнях релігій, що проводяться антропологами та іншими вчени-
ми-соціологами, виявляє складні приклади вірувань, практики та культурного
впливу, що заперечують будь-яку просту класифікацію.

У різні історичні періоди, часто в часи конфліктів, декотрі віруючі були схильні
до творіння стереотипів щодо інших релігій. Проте, тенденція зображати релігії
як окремі інтелектуальні системи вірувань зазнала впливу раціоналізму 18-го

г

 г століття в Європі, а також зіткнення релігій та культур через колоніалізм. Як
зазначають автори, зокрема Едвард Сед, могутніші європейці-колоністи мали змогу
порівнювати своє розуміння інших віросповідань та практик з власним формалі-
зованим розумінням християнства (Сед, 1978), Наприклад, до 18-го століття, коли
британці та інші колоністи поїхали в Індію, такого поняття, як "релігія гінду" не
існувало. Його запровадили вихідці з Західної Європи, щоб виокремити величез-
ну масу різних практик поклоніння, що існували в Індії і не були ні ісламом, ні
християнством, ні юдаїзмом. На початку 19-го століття ірландський солдат, що
писав з Індії про цей регіон для британської аудиторії, вперше вжив слово "індуїзм".
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Такі терміни, як буддизм та сикхська релігія, також з'явилися в 19-му столітті.
Ці слова почали вживати практикуючі віруючі, а також студенти нової дисциплі-
ни - порівняльної релігії - і. вони все ще домінують в європейських підручниках.

Проблемою такого погляду на релігії є те, що він призводить до появи стереоти-
пів. Легко припустити, що кожна релігія має набір визначених догм, з якими всі
віруючі повинні погоджуватися. Однак вивчення релігії у щоденному житті пока-
же, що це не так. Для викладання і вивчення релігійної різноманітності нам
потрібні педагогічні моделі, що протистоятимуть появі стереотипів і дозволять
виражати і розуміти відмінності в межах релігійних традицій. У наступному роз-
ділі цієї книги ми розглянемо деякі педагогічні підходи, які можна використати
при вивченні релігійної різноманітності. Наприклад, підхід інтерпретації зобра-
жає релігії динамічно і заохочує гнучкий підхід до вивчення, що уникає стерео-
типів. (Джексон, 1997, 2004в, 20056, 2005в). Замість того, щоб представляти релігії
просто як системи вірувань, ця модель зображає '"релігію" як динамічні взаємо-
відносини між людьми та групами, що ідентифікують себе з нею (сектами, дено-
мінаціями, етносами, культурами, і т.д.), та релігійною традицією в широкому
розумінні цього слова. Такий підхід не заперечує факту існування релігій, але
визнає різноманітність і складність релігійних традицій і різні змісти, що можуть
бути закладені у термін "релігія". Цей підхід успішно застосовувався в роботі з
молодшими дітьми (Барра, 1994а, б, в, г, д) і підлітками (Мерсьє, 1996, Робсон
1995, Вейн та ін. 1996).

5. Культура і культури

Дебати про відносини між релігією і культурою тривають, що відображено в диску-
сіях про релігії в європейських суспільствах, отже, готуючись до викладання дітям
релігійної різноманітності, важливо розглянути поняття культури та культур. Якщо
подивитись на термін "культура" під кутом історії, то в 15-му столітті він стосува-
вся вирощування врожаїв та розведення худоби. Упродовж наступних двох століть
його за аналогією почали відносити до людського розуму. Протягом 18-го століття
"культуру" почали асоціювати з мистецтвом та гуманітарними науками - філосо-
фією та історією - і вважалося, що існувала вона для багатих1. Приблизно в той
самий час, під впливом німецького філософа Гердера, ми отримали інший погляд,
а саме ідею окремих і різноманітних культур - погляд, що розвивався в період
романтизму. Узагальнена чи "сутнісна" культура вважалася колективною "спад-
щиною" національної групи і ототожнювалась з певною етнічною групою.

Цей закритий погляд на культури перейшов у ранню соціальну та культурну
антропологію. Рут Бенедикт, наприклад, порівнює культури з різними видами
живого організму, розглядаючи їх як цілком окремі, незалежні одна від одної. За
Бенедиктом, культури виживали або вимирали, без жодної можливості утворен-
ня нових культурних виражень через культурну взаємодію (Бенедикт, 1935). Ідея
про однорідні, цілком окремі культури утвердилася в ранніх працях з міжкульту-
рної освіти у Великій Британії, і її все ще можна зустріти в риториці крайніх
правих і в деяких популярних газетах у різних європейських країнах.

Протилежною крайністю є пост-модерні деконструкції ідеї "культури", коли будь-
яка ідея тривалої традиції вважається "мета-нарративною", спотвореним описом
людей при владі, придуманим в їх власних інтересах. З цієї точки зору, спосіб
життя, який обирає людина, є її особистим, індивідуальним вибором. Між цими
двома полюсами є проміжні позиції, які наголошують на тому, що культури з
часом змінюються і конкурують між собою. До таких належить позиція Кліффо-
рда-Гіртца, який розглядає культури як внутрішньо різноманітні, але й з
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тривалістю, що підтримується за допомогою успадкованих ідей, та виражається
через певні символи (Гіртц, 1973, ст.89). Інша позиція, відображена в роботі
Джеймса Кліффорда та Едварда Седа (1978), підкреслює внутрішній конфлікт
(часто між поколіннями) і переговори щодо створення культурних змін з плином
часу. Остання позиція також привертає увагу до ролі спостерігача (антрополога,
історика, журналіста чи студента) у конструюванні "культур". З цього погляду,
як і з біографіями, окремі описи для визначення культур є неможливі. Описи
культур можуть бути "кращими" чи "гіршими".

Також є вчені, які при створенні чи описі культури наголошують більше на про-
цесі, а не на змісті. Культуру розглядають не як "об'єкт", а як активний процес,
що призводить до певних змін. Замість того, щоб визнавати свою чітку та незмін-
ну культурну ідентичність, індивіди та групи ототожнюють себе лише з елемента-
ми культури, або створюють нову культуру, поєднуючи різні її елементи. Наголос
робиться на людей, що займаються культурою, використовуючи різні культурні
ресурси (наприклад, Остберг, 2003). У формуванні ідентичності менше приділя-
ється уваги походженню і спадщині, а більше ідентифікації через діалог та спіл-
кування з іншими людьми.

_6. Культури й й дискурс

Польові дослідження, які здійснюють вчені суспільних наук, підтверджують, що
існують і негнучкі, і дуже гнучкі підходи до національності, етнічності, релігії та
їх взаємин у дискурсі, що стосується культури (Бауманн, 1999). У різних ситуаці-
ях є люди, в чиїх інтересах є представляти певний зв'язок між незмінним погля-
дом на культуру (чи культури) та матеріалізованими чи абстрактними поглядами
на національність, етнічність та релігію. Так, британську національну ідентич-
ність крайні праві політики часто описують як незмінну цілість (яку часто рома-
нтично асоціюють з такими термінами, як "англо-сакси"), зі своєю власною
особливою культурою, спорідненою з закритим поглядом на етнічність (звичайно
"британськість" асоціюється з білим кольором шкіри) та релігію (християнство
певних форм). Подібні приклади можна побачити в інших європейських держа-
вах. Такі закриті погляди дають спрощені критерії оцінки того, чи людина є
"справжнім" британцем, французом, німцем і т.д. Подібно до цього аутсайдери та
інсайдери можуть вживати таку термінологію, як "мусульманська громада" чи
"азіатська культура", коли це відповідає їхнім цілям. Німецький антрополог Герд
Бауманн називає цю тенденцію матеріалізації - ставлення до абстрактної ідеї як
до конкретної реальності - "домінантним дискурсом". Домінантний дискурс час-
то використовують екстремістські групи, політики, засоби масової інформації, а
іноді й самі культурні громади. Бауманн підкреслює, що він відрізняється від
"народноію дискурсу", мови культурного співробітництва, коли люди різного по-
ходження взаємодіють при обговоренні питань, що їх хвилюють, чи беруть участь
в проектах, що становлять спільний інтерес. Бауманн приходить до висновку, що
"культуру" можна розглядати і як приналежність до етнічної чи релігійної грома-

гди, і як динамічний процес, що залежить від особистого вибору, при якому, на-
приклад, можна переглянути межі (кордони) громади. (Бауманн, 1996).

1 У 20-му столітті з'явився термін "популярна культура" - масова культура, що працює чераз ЗМІ, - поняття, що
протистоїть "високій культурі" (тобто ідеї 18-го століття, коли культуру розуміли як "високе мистецтво").
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7. Полікультурні суспільства

Термін "полікультурний" часто вживається у вузькому значенні, щоб передати
просту і неточну ідею цілком окремих культур, що існують у певному суспільстві,
Зокрема, в межах домінантного дискурсу, стосовно полі культурної освіти ствер-
джується, що культури - це певні традиції; що культури меншин функціонують
у власному приватному просторі, а їх тривале існування залежить від цінностей
домінантної культури. Свідчення, зібрані в результаті польових досліджень пока-
зують, що такий підхід до полікультурного суспільства не відповідає реальній
дійсності. Це є однією з причин, чому багато авторів надають перевагу термінові
"міжкультурний". Хоча вислів "міжкультурний" може вживатися дуже гнучко,
як і вислів "полікультурний",

У випадку терміну "полікультурний", його вживання в контексті суспільства ви-
магає визнання і "домінантної" і "народної" форми дискурсу. Спосіб зображення
полікультурного суспільства має бути гнучким, оскільки не лише межі між гру-
пами є нечіткими, а й культури, релігії та етнічності меншин самі є внутрішньо
плюралістичними, і символи та цінності їх різноманітних складових груп є від-
критими до переговорів, змагань між собою і змін. Більше того, індивіди будь-
якого походження можуть ототожнювати себе з цінностями, що асоціюються з
різноманітними джерелами і можуть еклектично використовувати багато різно-
манітних ресурсів для створення нової культури. Молода людина може бути "умі-
лим культурним навігатором" (Баллард, 1994) або виявляти "різноманітну
культурну компетенцію" (Джексон та Несбітт, 1993). Водночас, у групі будуть
люди, що вимагатимуть дотримання більш обмеженої релігійної і культурної іде-
нтичності. Отже, полікультурне суспільство - це не клаптикова ковдра, що скла-
дається з декількох незмінних культурних ідентичностей, а "еластична сітка
перехресних і завжди взаємно ситуативних ідентифікацій" (Бауманн, 1999, ст.118),
Запровадження освітніх стратегій, що підвищують усвідомлення цінності дебатів
та сприяють діалогу і спілкуванню є надзвичайно важливим для підтримки та
розвитку таких суспільств. Освітні стратегії повинні визначати спільні чи су-
міжні ідеї та цінності, але також визначати й відмінності і звертатися до них.
Така взаємодія сприяє порозумінню між культурами.

8. Етнічність

У контексті дискусії про релігійну різноманітність важливо дослідити термін "ет-
нічність" та споріднені з ним слова, оскільки їх вживання часто пов'язане з релі-
гійною ідентичністю. Наприклад, термін "індуїзм" часто асоціюють з людьми
індійського етнічного походження, хоча за національністю вони можуть не бути
індійцями,

Слово "етнічний", яке походить від грецького слова "етнос", що означає "народ",
є загальновживаним в англійській мові і має еквіваленти в деяких інших євро-
пейських мовах. Вчитель, що збирається змінити роботу, може запитати: "Який
етнічний склад цієї школи? Які етнічні групи тут представлені?" У репортажах
про громадянську війну в колишній Югославії журналісти вперше застосували
жахливий термін "етнічні чистки". У всіх цих різних випадках термін "етнічний"
стосується груп, які, в принципі, можуть взаємодіяти одна з одною. Етнічність
також може стосуватися категорій людей, коли, наприклад, членів певної попу-
ляції класифікують за кольором їхньої шкіри чи іншою загальною категорією,
такою як "азіат" чи "біла людина". Так як і "раса", і "культура", "етнічність"
може набувати стереотипних рис, щоб відокремити чи ізолювати групи людей.
Тому цей термін треба вживати обережно.
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Вважається, що для етнічних груп визначальними є спільне походження членів
групи та певна культурна традиція, яка відрізняє їх від інших груп навколо них.
Також існує спільна ідентифікація через, на перший погляд, очевидну расову та
етнічну відмінність. Етнічні відмінності також можна висунути на перший план,
давши їм юридичне визначення, як було, наприклад, при винесенні вироку в
Англії 1983 року, коли сикхів було визнано етнічною групою (Джонз і Веленгама,
2000, ст.40).

Коли людину відносять до певної етнічної групи, то деякі "аутсайдери" чи члени
домінуючої культури можуть сприймати її через призму стереотипів, "замикати"
її в рамки певної ідентичності, до якої вона може не почуватися приналежною, а
також від неї можуть очікувати певної передбачуваної поведінки. "Інсайдери"
також можуть бути зацікавленими в тому, щоб подавати закритий погляд на
свою етнічну групу. Такий статичний погляд особливо критикують ті науковці,
що визнали ситуативний характер етнічності у результаті своїх польових дослі-
джень. Так, норвезький дослідник Фредерік Варт звертає увагу на зміни, що ма-
ють місце в соціальне сформованих етнічних кордонах, де одна група впливає на
іншу, позитивно або негативно (Варт, 1969). Таке етнічне переформування відбу-
вається, наприклад, серед груп, що наново відкрили для себе релігійні чи етнічні
символи внаслідок того, що були відсунуті на узбіччя суспільства могутнішими
групами навколо них, чи серед груп, які зробили спробу самовизначення у відпо-
відь на. впливи чи тиск з боку інших суспільних груп чи інституцій. Аналіз етні-
чності, проведений Бартом, зосереджений на збереженні етнічних кордонів. Згідно
з ним етнічна ідентичність не є незмінною, а визначається ситуативно.

У своєму дослідженні молодих пакистанських мусульман у Великій Британії
Джессіка Джекобсон звертає увагу на цю змінну природу етнічної ідентичності.
Д.Джекобсон зауважила, що відчуття етнічної ідентичності може змінюватися
залежно від контексту. Людина може пов'язувати свою ідентичність з пакистан-
ським походженням, чи називати себе "британським пакистанцем" у певних кон-
текстах (наприклад, у сім'ї), або "азіатом" чи "британським азіатом" в інших
контекстах (наприклад, з членами групи ровесників). У своєму дослідженні
Д.Джекобсон припускає, що випадок молодих британських пакистанських мусу-
льман доводить, що етнічність перебуває у стані плинності й дуже швидких змін,
тоді як релігію сприймають як стабільну і універсально застосовну (Джекобсон,
1997). Паралельних результатів досягла Сіссел Остберг у своїх дослідженнях ді-
тей пакистанських мусульман в Осло, які показали, що молоді люди ідентифіку-
ють себе з місцевими традиціями та місцевостями в Норвегії та Пакистані при
формуванні власної "інтегрованої плюралістичної ідентичності" (Остберг, 2003).

Декотрі автори говорять ще про "написану через дефіс" етнічну ідентичність.
Наприклад, аналіз "китайсько-американської" етнічної ідентичності, проведений
Майклом Фішером, виявив групу, що має предків, які походять з Китаю (отже,
все-таки існує почуття спадковості). Проте автор також стверджує, що етнічність

, є динамічною, її не можна навчити чи навчитися, і вона не просто передається від
покоління до покоління. Бути китайським американцем "означає знайти голос
чи стиль, що не порушує власної ідентичності людини, яка складається з декіль-
кох компонентів" (Фішер, 1986, ст.196). Спільне походження все ще є складовою
етнічності, але при цьому визнається внутрішня різноманітність всередині групи,
а також елемент творчості, за допомогою якої індивіди намагаються висловити
свою "інтегровану множинну ідентичність".

Вчені, що займають найбільш радикальні позиції в цих дебатах, відкидають саму
ідею етнічності. Такі позиції включають форми націоналізму, згідно з якими етнічні
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та культурні відмінності асимілюються, наприклад, погляд на національну спіль-
ноту як "плавильний казан", де відмінності між етнічними групами викоріню-
ються, - звідси образ нагрівання різних металів в одній посудині, де вони тануть
і переплавляються на єдиний сплав. Ще один такий погляд - це постмодерністсь-
ка позиція, що розглядає етнічність як пригноблюючу соціальну конструкцію.
Згідно з цим поглядом, вважається, що навіть ситуативний аналіз етнічності, з
його вживанням таких термінів як "група", "межі" та "збереження", потенційно
замикає індивідів у межах штучної ідентичності.

Багато польових досліджень стверджують, що "етнічність" передбачає певну міру
ідентифікації з традиціями предків чи почуття "спільної народності" (Дашевський,
1972). Проте, етнічність також змінюється ситуативно, включає елемент культур-
ного вибору і ніколи не може бути незмінною чи статичною (Джексон та Несбітт,
1993). Як каже Герд Бауманн, "І вино, і етнічність є творіннями людського розуму,
навиків та планів, що базуються на певних природних інгредієнтах, але виходять
далеко за межі того, що сама природа могла би створити" (Бауманн, 1999, ст.64).

9. Державаннація та національність

Поняття держави-нації та націоналізму також стосуються освітніх дискусій про
релігійну різноманітність, оскільки існують люди, які асоціюють певну державу
та її цінності і традиції лише з однією певною релігією, тоді як інші мають наба-
гато ширший погляд.

Націоналізм - це ідеологія однієї чи більше привілейованих етнічних груп чи
категорій, які вважають романтизовану культуру "спадщиною" певної національ-
ної групи. Негнучкі та вузькі погляди на національну, етнічну та релігійну іден-
тичність мають тенденцію з'являтися, коли незмінні погляди на природу культур
поєднуються з матеріалізованими поглядами на національність, етнічність та ре-
лігію. Націоналізм призводить і до "біологічного расизму" і до того, що Тарік
Модуд називає "культурним расизмом". Культурний расизм опирається на біоло-
гічний расизм з метою паплюження культурних відмінностей. (Модуд, 1997). (Див.
нижче про расу і расизм).

Проте, декотрі держави-нації намагаються знайти способи інкорпорації більш ніж
однієї етнічної групи, поєднуючи абстрактну романтичну ідею "над-єтнічності" з
такими ідеями як "американський народ" чи ідеєю асиміляції за допомогою "пла-
вильного казана" культур. Можливо, така позиція проявляється деякою мірою у
французькій політиці стосовно культури в публічній сфері. Це поняття протисто-
їть ідеї збереження характерних, але змінних культурних традицій меншин.

Ще один шлях примирення етнічних та національних відмінностей - знайти спо-
сіб інкорпорації різних груп через видозміну громадянської релігії чи національ-
них звичаїв. Наприклад, у Великій Британії існує поступова інкорпорація основних
представлених у країні віросповідань в релігійне життя на загальнонаціонально-
му та місцевому рівнях •- на королівських весіллях і похоронах, формальних
введеннях на посаду мерів, висвяченнях лікарняних та в'язничних капеланів (Бе-
кфорд та Гіллат, 1998). Проголошення теперішнім британським престолонаслід-
ником того, що він не бачить себе майбутнім "Захисником Віри (англіканської2)",
& "захисником віри взагалі" - ще один приклад цього. Наступним прикладом
може бути навести Німеччина, де немає державної церкви. Держава та релігійні
громади там є незалежними. Законний статус релігійних громад як публічних

- Примітка перекладача.
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корпорацій гарантується статтею 137-ю основного конституційного закону. Та-
кий статус мають римо-католицька церква, протестантська церква Німеччини
(ПЦН) (мережа, що складається а 26 регіональних протестантських церков), а
також багато менших релігійних громад та світоглядів. На даний час точаться
дебати про те, наскільки мусульманські громади можуть виконати вимоги, щоб
бути визнаними публічними корпораціями. Зрозумілим з роздумів про громадян-
ську релігію е те, що кожна держава-нація має свої особливості, зумовлені її
історією. У цьому сенсі держава-нація не може бути повністю нейтральною при
розгляді питань релігійної та культурної різноманітності.

Які б не виникали труднощі, визначальним є те, щоб члени різних меншин були
безпосередньо залученими до демократичних процесів у суспільстві. Різні погля-
ди на те, як можна досягти цієї мети, залежать від того, якою мірою релігії,
етнічні групи і культури вважаються внутрішньо однорідними. Люди, що дотри-
муються "закритого" погляду (а вони можуть бути як інсайдерами, так і аутсай-
дерами) схильні вважати, що "представники груп" можуть авторитетно виступати
від імені своїх виборчих округів, в той час як люди, що підкреслюють різномані-
тну природу груп, шукають ширшого спектру можливостей участі у заходах, че-
рез яку багато різних індивідів (включно з жінками і дітьми) можуть брати участь
в діалозі та переговорах з іншими людьми.

10. "Раса"і"расизм"

Поняття "раси" і "расизму" теж мають безпосередній стосунок до дискусій про
навчання релігійної різноманітності. "Раса" - це науково дискредитований термін,
що вживався в минулому для опису груп людей, які, як вважалося, є біологічно
відмінними. "Расизм" (чи "біологічний расизм") має стосунок до дискримінації
людей на основі їх приналежності до "расової" групи. Багато авторів, що пишуть на
тему расизму, погоджуються в тому, що суттю расизму є віра в те, що існує силь-
ний зв'язок між приналежністю до соціальної категорії (наприклад, "культурної"
чи "релігійної" групи) та певними характеристиками людини (такими як колір
шкіри). Таким чином, в основі пояснення "расових" відмінностей, можуть лежати,
наприклад, культурні чи релігійні чинники, а не "біологічні". Декотрі автори вжи-
вають термін "культурний расизм", щоб підкреслити цей зв'язок між зовнішнім,
виглядом людей та стереотипним поглядом на культуру чи релігію (Модуд, 1997).

Ще однією формою расизму є "інституційний расизм". Йому дали наступне ви-
значення:

«...Відмова організації надати відповідні послуги людям через колір їхньої
шкіри, релігію чи етнічне походження, які можна побачити чи виявити у
зовнішності та поведінці, рівнозначна дискримінації через ненавмисне упе-
редження, ігнорування, неуважність та расові стереотипи, що ставлять
людей, які належать до етнічних меншин, в невигідне становище». [Звіт
Макферсона]3.

Такі організації як поліція, освітні та медичні заклади, мають усвідомлювати
загрози несвідомого інституційного расизму в своїй діяльності. У школах це
може стосуватися процедур прийому учнів, шкільної політики щодо расизму;
міри, з якою школа підходить до релігійної різноманітності та відмінності; ство-
рення у школі доброзичливої атмосфери для батьків учнів з релігійних чи етні-
чних меншин.

2 ЬГср:/7^^^.агсґІІУе.отсіаІ-сіоситептБ.со.иІ</сІосигпепг/сгтІ42/4262/4262.Мгп
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11. Анти расизм, полікультурність та міжкультурна освіта

Починаючи з 1970-х років, декотрі автори у Великій Британії, що відносили себе
до антирасистів, дуже критично ставились до полікультурної освіти, оскільки
вона переважно стосувалася стереотипних (див. вище про "Стереотипи") чи уза-
гальнених ідей Ісультур та релігій. Тому вважалося, що ця форма полікультур-
ності ненавмисно посилює расизм (Р.Джексон, 2004а, б, г, 20056). У найновіших
працях з міжкультурної та полікультурної освіти набагато більше враховуються
дебати щодо культури та ідентичності. Багато авторів вже не розділяють ці дві
сфери •- расизму і полікультурності, вважаючи, що вони взаємодоповнюють одна
одну. Антирасисти, які переважно писали про зміну структури влади в суспільстві
з метою створення справедливості для всіх, тепер також переймаються питання-
ми культури.

Як було зазначено вище, багато освітян надають перевагу терміну міжкультурна
освіта, а не полікультурна освіта, щоб підкреслити більш критичний та інтерак-
тивний погляд на культуру, ніж той, що використовувався у ранній полікультур-
ній освіті. Таку позицію займає, наприклад, європейський журнал "Міжкультурна
освіта". Як пише швейцарська дослідниця Мішелін Рей,

«Незалежно від контексту, в якому воно вживається, слово "міжкультурний",
власне завдяки тому, що воно містить префікс "між", обов'язково має наступні
значення: взаємодія, обмін, десегрегація, взаємність, взаємозалежність та соліда-
рність. Також воно містить слово "культура", яке у своєму найповнішому зна-
ченні включає такі поняття: визнання цінностей, стилю життя та. символічних
уявлень, яких дотримуються люди у своєму світогляді та своїх відносинах з іншими
людьми, а також тих взаємодій, що відбуваються і на чисельних рівнях однієї й
тої ж культури, і між різними культурами у просторі і часі». (Рей, 1991, ст.142).

Висновки

Розгляд вищезгаданих понять допоміг нам побачити, що термінологію треба за-
стосовувати точно і при викладанні, і у навчанні, і в будь-якому іншому кон-
тексті, даючи пояснення цих термінів, якщо необхідно. Такі терміни як
"релігійний" та "етнічний" можна вживати у вузькому і винятковому їх значенні,
але не тільки. Наприклад, термін "полікультурний" політики іноді вживають в
принизливому значенні, у значенні суспільства, що складається з окремих і більш-
менш виняткових культурних груп. Ми побачили, що цей термін можна також
вживати набагато гнучкіше. Так само декотрі політики вживають термін "інтег-
рація", тоді як насправді мають на увазі "асиміляцію". Найважливіше - роз'яс-
нити термінологію і допомогти учням критично ставитися до вживання таких
термінів як "релігія", "полікультурне суспільство", "етнічний", "культура" та "інте-
грація". Уміння використовувати відповідну термінолоію, може допомогти як осві-
тянам, так і учням усвідомити те, що полікультурне суспільство слід розглядати
не як набір окремих й іноді несумісних культур, а як суспільство, в якому релі-
гійні, культурні та етнічні відмінності визнаються в дусі толерантності у рамках
спільної інтегрованої демократичної мережі.
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КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
РЕЛІГІЙНОЇ ТА КУЛЬТУРНО! РІЗНОМАНІТНОСТІ:
ДЕЯКІ КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Треба розрізняти множинність і плюралізм.

Релігію треба вивчати не ізольовано, а в контексті інших соціальних категорій,
таких як культура, раса та національність і на тлі ширших загальних дебатів про
плюралізм.

Проблемою такого погляду на релігії е те, що він призводить до появи стереоти-
пів. Легко припустити, що кожна релігія має набір визначених догм, з якими всі
віруючі повинні погоджуватися.

Підхід інтерпретації зображає релігії динамічно і заохочує гнучкий підхід до
вивчення, що уникає стереотипів. Замість того, щоб представляти релігії просто
як системи вірувань, ця модель зображає "релігію" як динамічні взаємовідносини
між людьми та групами, що ідентифікують себе з нею (сектами, деномінаціями,
етносами, культурами, і т.д.) та релігійною традицією в широкому розумінні цьо-
го слова.

Між значеннями слів "культура", "культури" і "культурний дискурс" існують
суттєві відмінності.

Термін "полікультурний" часто вживається у різних значеннях. У найновіших
працях з міжкультурної та полікультурної освіти набагато більше враховуються
дебати, що відбуваються в академічних колах, щодо культури та ідентичності.

Між значеннями слів "етнічність", "національність", "націоналізм", "раса", "ра-
сизм" та "полікультурність" існують суттєві відмінності,

Дуже важливо вживати термінологію точно і критично.
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ОСВІТНІ УМОВИ
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ОСВІТНІ УМОВИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ
РЕЛІГІЙНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ

Петер Шрайнер

Вступ

У цій частині довідника розглядаються методологічні питання міжкультурної
освіти, що враховує релігійну різноманітність. Визнаня релігійної різноманіт-
ності і уважне ставлення до неї зачіпає багато різних аспектів життя суспільства.
Релігійна різноманітність впливає на внутрішню політику, систему безпеки в су-
спільстві, стосунки між громадами і способи організації щоденного життя. Ефек-
тивний підхід до релігійної різноманітності не можна звести лише до сфери
публічної освіти. Проте міжкультурна освіта як специфічний підхід до культур-
них відмінностей може дати нам можливість краще впоратися з викликами релі-
гійної різноманітності, що існують у європейських суспільствах на сьогоднішній
день. У першій частині довідника вже було представлено наступні принципи спів-
життя громадян в умовах релігійної різеноманітності: толерантність, що включає
повагу до інших; взаємність як важливий розумовий і соціальний досвід; грома-
дянська позиція, зокрема вміння відстоювати власні переконання і здатність до
роздумів (рефлексії), а також поміркованість в публічному вираженні власної
ідентичності з належною повагою до гідності інших людей.

Ці принципи вважаються фундаментальними у цій частині довідника, але не єди-
ними. При організації навчального процесу можуть відігравати роль і інші чин-
ники. Не всі методи мають однакову цінність у різних контекстах, їх треба
пристосовувати до різних освітніх систем у різних суспільствах.

Вище було роз'яснено, що факт релігійної різноманітності в Європі не можна
ігнорувати і не можна обмежити лише приватною сферою. Релігійні переконання
формують особисті та колективні уявлення про красу і справедливість, визначен-
ня добра і зла та сприйняття минулого і майбутнього. Про двозначність релігії
вже теж згадувалося вище. Міжкультурна освіта повинна сприяти формуванню
вдумливого та уважного ставлення до релігійної різноманітності, котре би брало
до уваги і позитивні, і негативні аспекти релігії. Приклад доброго підходу до
релігійної різноманітності продемонстрував європейський проект "Школа і гро-
мада", який висунув ідеї щодо викладання релігії для шкіл, класів і громад,
запропоновані вчителями, учнями і релігійними діячами з різних великих міст
Європи. У звіті про цей проект сказано:

"Неможливо підготувати учнів бути активними партнерами у створенні нової
європейської полікультурної чи міжкультурної реальності, не навчивши їх
цінувати роль та вплив різних релігій, які зараз практикуються в Європі і у
всьому світі. Тому що бути європейцем означає мати зв'язок з рештою світу.
Ми не бажаємо замінити вузький націоналізм вузьким "європеїзмом". І тому
ми переконані в тому, що учні можуть поступово навчитися з великих світо-
вих релігій і про них таким чином, що це дасть їм навики і ставлення, по-
трібні для того, щоб жити і розвивати Європу майбутнього, в якій існуватимуть
багато вірувань, Расизм і ксенофобія не зникнуть, якщо дітям не допомогти
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цінувати той факт, що великі релігії навчають спільних цінностей і їх всі
можна використовувати для боротьби з нетерпимістю та несправедливістю".
(Щодо релігії: ідеї для школи та громади, видання Бредфорд Едьюкейшн,
1998, ст.8)

Зосередження на спільних цінностях великих релігій також може допомогти роз-
винути критичний погляд на будь-яке неправильне використання релігії, з яким
ми стикаємося сьогодні в фундаменталістських рухах чи серед політичних пар-
тій, що використовують релігію в своїх інтересах.

Чотири умови і чотири підходи
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Отже, у першому підрозділі (А) цієї частини довідника розглядатимуться наступні
освітні умови для навчання про релігійну різноманітність у міжкультурній освіті:

> кооперативне навчання;

> безпечний простір для розвитку самовираження;

> використання "дистанціювання та "симуляції";

> емпатична комунікація.

Ці умови мають вирішальне значення для міжкультурної освіти, яка бере до ува-
ги релігійну різноманітність. Декотрі з них мають справу з індивідуальними по-
няттями (такими як емпатія та дистанціювання), які можна включати в
різноманітні процеси викладання, щоб допомогти молодим людям краще розумі-
ти один одного. Інші більше стосуються колективних та групових процесів (на-
приклад, кооперативне навчання та створення "безпечного простору") і пропонують
ідеї, особливо придатні для дослідження питань взаємин між релігіями та куль-
турами.

Другий підрозділ (Б) представляє чотири корисних підходи до викладання та на-
вчання, які дають можливість молодим людям розвинути справжнє розуміння
інших, а також заохотити інших до роздумів над своєю власною практикою:

> феноменологічний підхід;

> інтерпретаційний підхід;

> діалогічний підхід;

>• контекстуальний підхід.

Після короткого вступу до кожного з цих підходів подаються приклади їх засто-
сування на уроці чи в ширшому освітньому контексті, що мають допомогти чита-
чам зрозуміти мету і цілі, навики, компетентності, методи та результати кожного
з підходів, і порадити, як вони могли б використати ці підходи у своєму власному
контексті.



А. ОСВІТНІ УМОВИ

РОЗДІЛ І

КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ

Мішелін Міло

Вступ

Сприяння толерантності, сприйняття інших та взаємність повністю залежать від
освітнього підходу, який використовує вчителї>. Останнім часом було створено
багато різноманітних підходів залежно від різних шкільних контекстів (з суспіль-
ного, релігійного, морального та етнічного поглядів). Кооперативне кавчання - це
один з основних принципів, що вимагає взаємодії між учнями при роботі в групі
для досягнення спільної цілі. Кооперативне навчання розвиває і навчальні, і соці-
альні навики. Воно відрізняється від конкуруючого навчання, яке зменшує шан-
си на успіх тих дітей, яких змушують почуватися приниженими, оскільки вони
менш обдаровані у певних сферах чи тому, що вони належать до релігійних чи
етнічних меншин.

Кооперативне навчання ставить учнів в ситуацію взаємозалежності, яка дає їм
можливість легше досягати навчальних цілей, що відповідають їх інтересам та
навчальним потребам, за допомогою спілкування та розв'язання проблем. Освітні
принципи, властиві цьому підходові, мають декілька переваг, які роблять його
особливо цінним у шкільних контекстах, де міжкультурна освіта містить релігій-
ний вимір, Цей підхід заохочує критичне мислення, толерантність та визнання
різноманітності. За допомогою створеного динамічного процесу учні вчаться пі-
знавати один одного та поважати індивідуальні відмінності. Ми розглянемо де-
котрі з цих принципів: різноманітність групи/класу, позитивну взаємозалежність,
відповідальність, розмірковування та взаємодію на рівних.

1. Різноманітності груп

Різноманітність (або неоднорідність) групи учнів - це ключовий компонент коопе-
ративного навчання, оскільки спільно працювати з людьми різного походження -
це частина навчання життя в суспільстві. Дослідники стверджують, що учні на-
вчаються легше, і з навчального і з соціального поглядів, коли вони перебувають
в неоднорідних групах. У навчальній діяльності треба приділяти особливу увагу
роботі в малих групах. Зокрема, треба забезпечити змішаний склад груп; це дасть
початок взаємно збагаченим дискусіям та сприятиме обміну думками, що зробить
учасників дискусії більш відкритими один до одного (Коен, 1994, 2002). Існують
різні методи застосування кооперативного навчання, але всі вони передбачають
роботу в малих, змішаних групах, і це тим більше необхідно, коли разом навча-
ються діти з різними релігійними чи моральними поглядами і вони мають розгля-
дати питання, пов'язані з різноманітністю вірувань чи моральних цінностей.

Різноманітність стосується навчальних та мовних навиків і походження, культу-
ри чи релігії. Учителі мають призначати навчальні завдання таким чином, щоб
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максимально використати досвід чи сильні сторони кожного учня, водночас беру-
чи до уваги рівень лідерства кожного учня в класі (Хауден і Копєц, 2002; Коен,
1994). Отже, справа полягає не просто в тому, щоб зібрати разом молодих людей,
для "представлення" різноманітності в класі, а в тому, щоб дати всім учням мож-
ливість відігравати ту роль у групі, яка відповідає їм найбільше. Визнання особи-
стого внеску в роботу кожного учня дасть їм можливість відчути свій успіх, повагу
до себе і відчути себе частиною шкільної громади. Отже, метою цієї взаємодії у
групі є викликати відчуття позитивної взаємозалежності серед учнів.

2. Позитивна взаємозалежність

Позитивна взаємозалежність проявляється в емпатії до однолітків (Хауден і Ко-
пєц, 2002, ст.13) під час досягнення спільної мети (якою може бути, наприклад,
підготовка до релігійного чи світського свята). Позитивна взаємозалежність, без-
сумнівно, є найважливішим компонентом кооперативного навчання. Воно базу-
ється на тій передумові, що ніхто не може виконати завдання сам і лише працюючи
разом, учні можуть досягти спільної мети. Інакше кажучи "якщо немає позитив-
ної взаємозалежності, то немає й співробітництва" (Джонсон, Джонсон і Голубєц,
1998, ст.1-13). Позитивну взаємозалежність можна розглядати і як структуру,
яка забезпечує спільну роботу учнів і як атмосферу, що панує в класі, коли учні
турбуються не лише про свої власні досягнення, але й про досягнення своїх одно-
класників (Абрамі та ін, 1996, ст.74).

Цей підхід приділяє особливу увагу навчанню через застосування цінностей спів-
праці: самостійності, участі, поваги і спілкування. Він також заохочує взаємну
підтримку, готовність слухати своїх однолітків та взаємне навчання. Звичайно,
взаємодія створює умови для виникнення потенційного конфлікту. Особливо у
сфері цінностей та вірувань, різноманітність сама по собі не призведе до появи
розуміння і толерантності. Учні мають навчитися звертатися до суперечливих
питань і обмінюватися думками, оскільки це є фундаментальним аспектом розви-
тку соціальних навиків і позитивного ставлення до різноманітності.

Взаємна підтримка - це ключовий компонент кооперативного навчання, що за-
охочує учнів брати активну участь в роботі. Він дає учням можливість якнайпов-
ніше використовувати свої соціальні навики, особливо тому, що кожен з членів
групи повинен ділитися лідерськими обов'язками. Така освітня обстановка особ-
ливо підходить для міжкультурної освіти, що спрямована на розвиток розуміння
різноманітності та формування необхідного соціального досвіду мирного співжит-
тя в плюралістичному контексті.

При заохоченні вчителя, така взаємозалежність може допомогти учням розвину-
ти позитивне сприйняття кожного члена групи. Це відбиватиметься у їхньому
ставленні до співпраці, яке, ставши їх внутрішнім переконанням, стане справж-
ньою цінністю в очах учнів (Абрамі та ін., 1996, ст.74). На нашу думку, ця цін-
ність лежить в основі принципів, викладених у розділі про релігійний вимір

г

 г міжкультурної освіти, особливо вона пов'язана з навчанням визнавати, що існу-
ють інші погляди на життя, зі стосунками з іншими людьми та співпрацею для
загального добра.

Перш ніж переходити безпосередньо до навчальної діяльності, такий підхід по-
кликаний забезпечити заохочення поведінки на благо суспільства та створення
атмосфери довіри та прийняття інших (Хауден і Копєц, 2002, ст.12). Ці характе-
ристики кооперативного навчання мають особливо цінувати вчителі, що хочуть
запровадити релігійний вимір у міжкультурну освіту, де важливо не просто дати
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учням знання, а дати їм можливість розвивати певні навички і ставлення до
життя. Таким чином, цей підхід допомагає розвивати в соціальній групі (класі, чи
школі) почуття особистої відповідальності.

3. Відповідальність

Кооперативне навчання передбачає розвиток особистої та групової відповідальності
і особливого значення надає застосуванню соціального досвіду (Тоттен та ін., 1991).
Такий підхід дає учням можливість усвідомити, що їхній внесок в роботу є важли-
вим, що вони можуть стати ресурсом для інших і вони є необхідними для успіху
групи (Коен, 2002). Оскільки завдання містить спільну для групи мету і кожен
член групи має виконувати свою роль, це створює відчуття особистої відповідаль-
ності кожного перед групою. Слід пам'ятати і про релігійний вимір, який є не
просто публічною справою, оскільки цінності людей та їхня мотивація до дії часто
ґрунтуються на релігійній чи духовній традиції. У процесі навчання важливо роз-
вивати здатність до відповідальності, таку необхідну для мирної співпраці в плюра-
лістичному суспільстві. Такі позиції як повага до інших, толерантність і відкритість
до діалогу обов'язково базуються на переконанні, що мир у суспільстві - це відпо-
відальність кожного.

4. Рефлексія

Ще один ключовий компонент кооперативного навчання - це процес розміркову-
вання, що має забезпечити розуміння учнями того, які навики вони застосовують
чи можуть застосовувати, коли працюють разом. Незалежно від різних видів дія-
льності, що можуть сприяти такій рефлексії, мета завжди та сама: критичний
відгук про власну поведінку та її індивідуальні й групові наслідки. Тому важливо
відвести необхідний час на таку критичну самооцінку. Ця вправа заохочує розду-
ми над цінностями, яких дотримувався кожен член групи (рівність, об'єктив-
ність, повага, справедливість, чесність тощо). При роботі з релігійною
різноманітністю у міжкультурній освіті рефлексію треба впроваджувати як про-
цес,, що допомагає молодим людям зайняти позицію вдумливо, незалежно і відпо-
відально, у світлі їх власних цінностей та різноманітності цінностей. Учні не
лише усвідомлюють, що існує багато різноманітних поглядів, але у них також
розвивають здібності, які дадуть їм можливість визнавати що різноманітність і
ставитися до неї з повагою. Цей процес не лише допоможе виправити неправиль-
ний хід думок (чи упередження) серед учнів, але й розвине у них здатності диску-
тувати та розмірковувати (Коен 1994; Коєн та ін. 1994; Джонсон, Джонсон і
Голубєц, 1998). Він також поліпшує якість аргументації, генеруючи нові ідеї та
нові розв'язання конфліктів цінностей, а також дає можливість новим даним
(знанням, цінностям і позиціям) пройти процес інкорпорації та інтеріоризації.

5, Взаємодія на рівних

Елізабет Коен, відомий експерт у галузі кооперативного навчання, описує модель,
що привернула до себе значну увагу - взаємодію осіб з рівним статусом, яка
забезпечить учням можливість дискутувати та розмірковувати, визнаючи інших
рівними собі в умовах різноманітності. Водночас, Е.Коен визначає проблему, якої
не зможуть уникнути вчителі, що впроваджують кооперативне навчання: нерів-
ність членів команди. Ці проблеми нерівності, що виникають у класі, вона пов'я-
зує з проблемою статусу: наприклад, соціальний статус учня визначається
релігійною приналежністю його сім'ї (особливо у випадку дітей, що належать до
меншин), етнічним походженням чи соціально-єкономічним класом. Вона також
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визначає шкільний статус учня на основі його академічних успіхів, статусу серед
ровесників, популярності, рис особистості та лідерського потенціалу. У світлі цих
чинників, що "таврують" учня, учні та вчителі мають (часто неявні) очікування
щодо досвіду, який може продемонструвати кожен індивід. Рівень цих очікувань
буде різним залежно від статусу, який неявно приписують кожній дитині. Е.Коен
стверджує, що до упередженості у класі призводить, перш за все, не ця нерівність
статусу, а швидше очікування щодо компетентності учня, які приписують цьому
статусу (Коен, 2002, 1997а, 19976). Для подолання цієї проблеми Е.Коен впрова-
джує поняття "справедливого класу" (Коен, 2002), який можна створити, застосо-
вуючи два принципи: 1) заохочувати взаємодію, роблячи групи відповідальними;
2) змінювати очікування щодо можливостей учнів з метою забезпечення взаємодії
осіб з рівним статусом (Коен, 2002, ст.162). Вчитель повинен вжити відповідних
заходів, щоб якомога більше "урівняти" статуси.

"Лікування статусу" - це дії вчителя, спрямовані на те, щоб створити взає-
модію учнів, при якій всі статуси є рівними.

При цьому було враховано той факт, що діти мають різний досвід. Працювати з
різноманітними навиками означає забезпечити розуміння ДІТЬМРЇ того факту, що
кожен з них окремо не має всіх необхідних для виконання завдання навиків, але
кожен учень має певний досвід, який він повинен максимально використати для
успіху групи, для свого навчання та для навчання інших. Це дає можливість при-
значати ролі, які підкреслюватимуть цей досвід так, щоб покращити статус учня в
очах його однолітків. Внаслідок цього учні "з низьким статусом" стануть більш
впевненими в собі, будуть брати активнішу участь в роботі і загалом навчатимуться
краще, оскільки їх статус зміниться і більше не вважатиметься "тавром".

Таким чином, кооперативне навчання позитивно впливає на соціальну ідентич-
ність учня. У групі, що складається з членів, які мають, наприклад, різне релігій-
не та культурне походження, саме особистий досвід і знання членів групи стають
критеріями інтеграції, а не їх етнічна чи релігійна приналежність. Відповідно,
спільну ідентичність, створену ідентичністю членів групи, можна розвинути, до-
сягаючи спільних цілей, сприяючи інтегруванню учнів у суспільні одиниці, що
виходять за межі специфічної приналежності учнів. Ця ідентичність буде об'єд-
нувати індивідів там, де зазвичай вони були б розділеними: для того, щоб прийн-
яти різноманітність, треба бути здатним бачити членів інших соціальних категорій
членами того самого суспільства, в якому ми всі разом живемо. Ось чому коопера-
тивне навчання має позитивний вплив на сприйняття релігійних та етнічних від-
мінностей і на зменшення упереджень стосовно різних культур (Тоттен та ін.,
1991).

Висновки

г ' На нашу думку, принципи кооперативного навчання, описані вище, будуть кори-
сними для вчителів, які хочуть запровадити релігійний вимір у міжкультурну
освіту, де важливо не просто дати учням знання, а розвинути у них певні навики
і. ставлення до життя.
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КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
КООПЕРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Кооперативне навчання базується на тій передумові, що ніхто не може вико-
нати завдання сам, і лише працюючи разом, учні можуть досягти спільної
мети.

Кооперативне навчання вимагає позитивної взаємозалежності, яку можна роз-
глядати і як структуру, яка забезпечує спільну роботу учнів і як атмосферу,
що панує в класі, коли учні турбуються не лише про своє власне навчання,
але й про навчання своїх однокласників.

При кооперативному навчанні учні працюють в малих неоднорідних групах.
(Ця різноманітність може бути пов'язана з розумовими навиками, лінгвістич-
ними навиками і походженням, культурою чи релігією. Вчителі мають розпо-
діляти ролі таким чином, щоб максимально використати досвід і сильні сторони
кожного учня.)

Кооперативне навчання дає можливість, щоб критеріями інтеграції учнів у
групу стали їх особистий досвід і знання, а не їх етнічна чи релігійна прина-
лежність. Така ідентичність об'єднуватиме індивідів там, де зазвичай вони
були б роз'єднаними.
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РОЗДІЛ 2

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР" ДЛЯ РОЗВИТКУ
САМОВИРАЖЕННЯ

Пепгер Шрайнер

"Діти завжди потребуватимуть безпечних місць для навчання, їм завжди будуть
потрібні пускові платформи, для того щоб йти за своєю цікавістю в ширший світ.
І їм завжди потрібне буде місце для переходу від домівок, де вони провели дитин-
ство, до ширшого суспільства, що включає їхніх ровесників і дорослих людей"
(Сендж, 2000, ст.5).

1. Чому нам потрібен "безпечний простір"
у міжкультурній освіті

Школи залежать від громад, частиною яких вони є. їх загальним завданням є
надання знань та навиків, які давали б учням можливість поєднати нові знання з
внутрішніми структурами, які вони вже мають, і які базуються на їх індивідуаль-
ній та суспільній свідомості, досвіді, емоціях, волі, здібностях, віруваннях, цін-
ностях і т.д. Це завдання включає і орієнтацію у власному житті, а також у
громадах і суспільстві, в якому живе людина. Міграційні рухи в багатьох части-
нах Європи призвели до появи багатьох територій, на яких проживають люди
різного культурного походження, релігії і способу життя. Множинність - це спі-
льна риса європейських суспільств. Це особливо вплинуло на публічні школи, які
відвідують учні незалежно від їх культурної чи релігійної приналежності. У сус-
пільствах з все більшою кількістю різноманітних культур, релігій та життєвих
позицій ключовим питанням є, як впоратися з відмінностями та запобігти конф-
ліктам, які можуть бути спричинені цими відмінностями. Яким чином ми маємо
визнавати і цінувати культурні відмінності і водночас сприяти культурній інтег-
рації та інтегральному розвиткові учнів, спершу в школі, а потім і в суспільстві?
Дві цілі освітньої діяльності в школі - забезпечувати підтримку формування іде-
нтичності і виховувати взаємну повагу. Це вимагає чіткого визнання культур-
ного та релігійного походження учнів у школі, тому що воно є важливою частиною
ідентичності і меншин, і більшості в суспільстві.

Міжкультурна освіта базується на принципах сприяння відкритості до інших,
повазі до відмінностей, взаєморозумінню, активній толерантності, визнанню існу-
ючих культур, наданню рівних можливостей та боротьбі з дискримінацією. Ці
принципи є погодженими в теорії, але як запровадити їх в педагогічні підходи та
методи - це виклик. Немає нічого дивного в тому, що жити разом з "іншими" -
це складне завдання. Як люди, ми не дуже готові любити і цінувати відмінних від
нас людей, за винятком членів нашої родини чи близької громади, до якої ми
належимо. У суспільних науках ми говоримо про "дружні стосунки всередині
групи" і "неприязнь поза групою" як два моральних кодекси. У щоденних сто-
сунках з іншими людьми ми робимо чітку різницю між "нами" та "іншими",
часто на основі бінарних класифікацій, які дуже легко засвоюються, на зразок
друг/ворог чи родич/не родич. Здається, що емоції посилюють когнітивні дискри-
мінації, тоді як раціональні аргументи виправдовують і навіть освячують наші
емоційні реакції. Конфліктуючі індивідуальні інтереси впливають на життя гру-
пи і можуть спричиняти соціальну напругу. Співробітництво і суперництво - дві
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сторони колективного життя в соціальних групах. Теорії конфліктів вчать нас,
що треба створювати простір і атмосферу безпеки, якщо ми хочемо, щоб відбува-
вся конструктивний діалог між людьми, що відрізняються між собою. Немає ні-
чого дивного в тому, що релігія може стати складним виміром "інших". Релігія
пов'язана з заявками про знання істини, а істина в одній релігії може відрізняти-
ся від істини в іншій релігії. Але різні релігії мають також і спільні риси. Усі
вони мають своє бачення сенсу життя, і того, яким чином життя організоване,
ритуалів, догм та людського досвіду. Тому треба визнавати ці обидві сторони
релігії.

Отже, з вищесказаного ми бачимо, що принцип "безпечного простору" є життєво
необхідним для того, щоб конструктивно підходити до відмінностей. Організація
"безпечного простору" може дати школі можливість:

І* забезпечити безпечну атмосферу, що сприяє самовираженню;

>* дослідити відмінності поза межами контексту непевності, страху і напруги;

» ділитися думками, розповідати і слухати без готових тверджень;

М> розвивати способи навчання, орієнтовані на діалог;

» розпочати процес примирення, вільний від ненависті та насильства.

Поняття "безпечного простору" - це провідний принцип міжкультурної діяль-
ності в класі. Він може створити атмосферу, де відмінності можна висловити, не
ображаючи почуттів "інших". Створити "безпечний простір" означає надати місце
для рівної участі, розвитку самовираження, обміну думками та історіями і меді-
ації конфліктів. Цей простір вимагає погодження щодо спільних правил ведення
діалогу та обміну думками. Його також можна збагатити: невербальною діяльніс-
тю та фазами тиші. Це не є окремий принцип, але він доповнює емпатичне спіл-
кування та кооперативне навчання.

2. Як створити "безпечний простір" -
історія успіху з Північної Ірландії

Інтегровані школи в Північній Ірландії можна розглядати як історію успіху, де
успішно було створено "безпечний простір". Заснування інтегрованих шкіл спри-
яло примиренню в сегрегованому суспільстві Північної Ірландії4.

2.1. Контекст

Північна Ірландія - це провінція Об'єднаного Королівства і у ній в класичній
формі виражені багато характеристик громади, що живе на етнічному кордоні.
У Північній Ірландії відбуваються конфлікти між людьми, що відносять себе до
ірландської республіканської традиції та тими, хто належить до британської

т юніоністської традиції. Цей поділ посилюється релігією, оскільки республіканці
є католиками, а юніоністи - протестантами. Коли Північна Ірландія стала політич-
ною реалією 1921 року, освіта за згодою обох громад була поділена за релігійним
принципом. Упродовж тривалого часу існування держави, освіта відображала
політичний, соціальний, економічний, релігійний та. культурний апартеїд, що
був характерний для цієї прикордонної громади. З 1290 шкіл 773 школи на

4 Більше інформації можна знайти на •л'
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100% належать до однієї традиції, тобто є контрольованими (протестантські) чи
керованими (католицькі), і лише в 34-ох школах є 10% чи більше учнів іншої
традиції. П'ятдесят сім інтегрованих шкіл пропорційно розподілені між двома
громадами. У результаті цього багато людей, що виростають в Північній Ірландії,
ніколи не перетиналися з людьми з іншої громади. Таким чином, відмінності
продовжують існувати, а можливості кинути виклик стереотипам є дуже обмеже-
ними. Інтегровані школи в Північній Ірландії з'явилися тоді, коли багато батьків
визнали, що існуюча освітня система продовжує поділ суспільства, і треба запро-
понувати альтернативи, які б дали можливість молодим людям, що належали до
традицій, які раніше виключали одна одну, щодня зустрічатися і працювати ра-
зом. 1981 року в Белфасті відкрили першу інтегровану школу, Леган Коледж.
1985 року було відкрито ще три таких школи і до кінця 2004 року в Північній
Ірландії вже було 57 інтегрованих шкіл. Такі школи дають можливість навчатися
разом приблизно однаковій кількості учнів протестантського і католицького по-
ходження разом з учнями інших культур. Подібної рівноваги намагаються дося-
гти і серед вчителів школи, а також членів Ради опікунів. Інтегровані школи є
загальноосвітніми і приймають учнів обох статей, будь-яких здібностей та будь-
якого політичного, релігійного та соціально-економічного походження.

2.2. Приклад з життя: інтегрований коледж Бронлов

Ця школа була заснована 1973 року як контрольована (протестантська) школа
для учнів 11-16 років у новому містечку Крейґейвон. У цьому містечку відбулося
багато актів насильства під час заворушень, а громади в деяких частинах містеч-
ка, є дуже поляризованими. Школа "трансформувалася" в контрольовану інтег-
ровану школу 1991 року. Коледж Бронлов приваблює учнів з усієї території
містечка і у ньому збалансовано представлені дві головні громади і серед учнів, і
в Опікунській раді. У комплектуванні штату було теж зроблено значний поступ у
бік збалансованості. Девіз школи - "Рівність в громаді", що підкреслює важли-
вість доброї освіти у контексті роботи в команді та співпраці і між вчителями, і на
рівні місцевої громади. Школа прагне "Вилучити страх відмінностей". Коледж
Бронлов прагне втілювати в життя своє бачення наступним чином:

» бути зразком ефективно функціонуючої різнорідної громади;

» проаналізувати навчальні плани з метою забезпечення того, щоб всі культури
у школі були визнані в навчальній програмі;

» бути місцем, відкритим для всіх дітей, зосередженим на потребах дітей, з
залученням батьків;

»• створювати форуми, на яких вчителі матимуть змогу обговорювати та перед-
бачати спірні питання, наприклад, Групу практичної інтеграції;

» розвивати засоби, за допомогою яких учні зможуть застосовувати на практиці
принцип інтеграції, наприклад, медіацію серед ровесників;

^ створювати зв'язки між громадою і школою, наприклад, через Проект інтег-
рації;

^ визнавати важливість прихованого навчального плану в навчанні і забезпечи-
ти, щоб неявні повідомлення відповідали ідеалам інтеграції.

Інтегрований коледж Бронлов - це місце, де багато людей можуть спілкуватися,
долаючи бар'єри релігії, культури, традицій і страху. Це місце, де люди забрані з
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"зони комфорту" монокультурності, І він став місцем, де учні можуть вчитися
"танцювати з відмінностями" і при цьому збагачувати себе, а не відчувати загрози
з боку культури інших людей.

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ САМОВИРАЖЕННЯ

Безпечний простір:

Н забезпечує доброзичливу атмосферу для розгляду різних поглядів у класі;

>> створює обстановку., в якій немає небезпеки, страху і напруги;

^ надає простір для рівної участі;

* вимагає таких правил діалогу, що забезпечують повагу до інших;

» може допомогти Б організації навчання в класі.
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РОЗДІЛ З

ВИКОРИСТАННЯ "ДИСТАНЦІЮВАННЯ
ТА "СИМУЛЯЦІЇ"

Джон Кіст

Вступ

У Великій Британії, як і в багатьох інших європейських країнах, міжкультурна
освіта часто відбувається на уроках релігійної освіти (РО). Переважно саме релі-
гійна освіта залежно від підходу до її викладання порушує питання про природу
та роль релігії. Наприклад, це може бути порівняльний, феноменологічний, інте-
рпретаційний, відкритий, плюралістичний, критичний підхід, які дозволяють
різний ступінь особистого залучення і оцінки. Останні дослідження, проведені у
Великій Британії, свідчать, що існує згода щодо двох типів навчання учнів на
уроках РО. Це може бути навчання про релігію і навчання з релігії. Ці два напря-
мки відмічені в новій Національній концепції релігійної освіти5, виданій для
використання у школах 2004 року, а також там згадано дві навчальних цілі,
відповідно з досягненням яких вимірюється успішність учнів.

1. Типи навчання

Навчання про релігію "включає дослідження природи релігії, її вірувань, спосо-
бу життя, джерел, практики та форм вираження. Воно включає навики інтерпре-
тації, аналізу та пояснення" (Національна концепція релігійної освіти, ст. 11).
Загалом вважається, що навчання про релігію менш змістовне і простіше, ніж
навчання з релігії, оскільки предмет навчання - це порівняно об'єктивне, хоча й
складне дослідження природи релігії загалом та окремих релігій зокрема. Хоча
цей тип навчання і вимагає багатьох навиків, але це навики когнітивні, пов'язані
зі здобуттям знань і розумінням природи релігії в людському житті та суспільстві,
а також віруваннями, вираженням релігії, релігійними практиками та впливом
окремих релігій. Навчання з релігії "займається розвитком уміння учнів розмір-
ковувати і реагувати на їх власні переживання та переживання інших людей у
світлі їх вивчення релігії. Воно розвиває у дітей навики застосування, інтерпре-
тації та оцінки того, що вони вивчили про релігію" (Національна концепція релі-
гійної освіти, ст. 11). Воно вважається більш проблематичним, оскільки важче
уявити, як це навчання має виглядати, яким чином воно має відбуватися і наскі-
льки досягнуто результату. Навчання з релігії більше стосується індивіда і його
громади, а менше предмету релігії чи релігій. Навчання з релігії займається тим,
яким чином релігія пов'язана з життям учня, розвитком різноманітних навиків

г усвідомлення тих знань про релігію, які вони вже здобули, дізнаючись про неї.
При цьому можуть підніматися такі запитання, як "Що дізнається учень про себе
самого, навчаючись з релігії?" або "Що дізнається учень про свою сім'ю, громаду
чи суспільство, навчаючись з релігії?"

5 Можна знайти на \*ллм.дса.ог§.ІІК/зиЬ]ес!:5/ге
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2. Різноманітність і діалог

Обидва цих типи навчання релігійної освіти займаються питаннями різноманіт-
ності і діалогу. Учні мало дізнаються про себе самих, свою громаду та інші грома-
ди, якщо вони не навчатимуться про релігію. У цьому випадку навчання буде
базуватися на слабких знаннях і поганому розумінні. Так само, навчання про
релігію само по собі є недостатнім, щоб розвинути в учнів відповідні позиції, яких
вимагає життя в громаді і соціальна єдність у багатоконфесійному суспільстві.
Емпатія і оцінювання, якому Архієпископ Кентєрберрійський8 дав наступне ви-
значення: "серйозно сприймати серйозність інших і перевіряти її у світлі власних
переконань" можуть мати місце лише тоді, якщо те, що людина вивчає про інших,
можна застосувати до її власного життя і громади, до якої вона належить. Ви-
знання цінності різноманітності в європейських суспільствах, навчання жити ра-
зом і радіти відмінностям, спілкуючись і ведучи діалог з іншими, повинні спиратися
на ґрунтовні знання та розуміння, але можуть відбутися тільки тоді, коли ці
знання і розуміння застосовуються, щоб підняти питання про їх важливість.

3. Потреба "дистанціювання"

Природа навчання, особливо навчання з релігії - це не єдиний вразливий аспект
релігійної освіти. Для багатьох дорослих і дітей релігія є дуже особистою й інди-
відуальною справою, незалежно від того, чи вони вважають, що вона відіграє
певну роль в публічному житті, чи ні. Тому, говорячи на такі теми на уроці РО,
діти можуть почуватися збентеженими, ніяковіти чи вагатися, оскільки вони
можуть побоюватися, що їх змусять робити якісь визнання щодо власних погля-
дів або проявити непевність чи незнання, їм може здаватися, що їх "виставляють
на посміховисько". Деякі групи чи релігійні громади можуть почуватися вразли-
вими, через те що побоюються, що їх погляди і практики можуть вважатися
екзотичними, і в результаті ці люди починають займати оборонну позицію. Крім
того, існують певні відмінності всередині релігійних громад і між цими громада-
ми, які контекстуальні питання чи напружені стосунки всередині громад чи між
ними, а також як всередині школи, так і поза нею, або і тут, і там.

Беручи до уваги всі ці причини, були розроблені методології, що розвивають "ди-
станціювання" в навчанні. Потрібні способи залучення учнів до вищезгаданої на-
вчальної діяльності, які б не бентежили їх, не тривожили і не непокоїли. Потрібні
методи залучення учнів до розгляду питань релігійної різноманітності і діалогу,
які б допомогли уникнути цих проблем. "Дистанціювання" і "симуляція" - це два
таких методи. Форми навчання при їх застосуванні є непрямими, але через це не
м:енш ефективними. Вони є достатньо "віддаленими" від учня і його особистого
життя, або від громади, до якої він належить, отже, вони дозволяють, щоб на-
вчання відбувалося в атмосфері безпеки, але водночас вони є достатньо близьки-
ми до дитини і громади, щоб бути реалістичними, важливими, і підходять як для
навчальних цілей, так і для розвитку здатностей дитини до розуміння і навчання.

4. Приклади прийомів дистанціювання

Вони бувають краще чи гірше опрацьованими. До них належать:

^ використання реальних осіб, які представляють вірування, релігії чи практики,
віддалені від дітей у класі, наприклад, відомих релігійних лідерів, місцевих чи

Неопублікована промова до Ради релігійної освіти, Лондон, 4 травня 2005 р.
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національних. Це можна робити за допомогою відео- чи Інтернет-форумів для
того, щоб подати інформацію чи доступ до неї про те, як інші люди вірять,
практикують і застосовують свою релігію в житті;

^ використання вигаданих персонажів на відео чи в підручнику. Це буде особ-
ливо ефективно, якщо персонажі будуть того самого віку, що й учні з класу,
наприклад, молоді люди, яких звати Зуі, Давид, Марія, Білал і т.д., які пред-
ставлятимуть різні релігійні вірування і практики, що їх вивчатимуть і оці-
нюватимуть учні в класі7;

» використання оповідей та артефактів, Інтернет-сторінок та виставок, які пред-
ставляють матеріал на відстані від учнів в реальному класі, і з яким діти
можуть співвідносити себе такою мірою, як захочуть.

Такі прийоми набагато кращі, ніж вибирати учнів, присутніх у класі, щоб вони
представляли релігійні погляди, які вони можуть мати чи не мати, залежно від
традиції» до якої вони належать; або якими вони можуть не хотіти ділитися з
іншими, включаючи і вчителя; або які можуть їх бентежити чи засмучувати; чи
вони можуть не хотіти образити інших дітей, що належать до їхньої релігійної
традиції чи прихильників іншої традиції.

4.1. "Подарунок дитині"

Добру форму дистанціювання під назвою "Подарунок дитині" розробили 1996
року Майкл Ґріммітт, Джулі Ґроув, Джон Галл та Луіз Сненсер з університету
м.Бермінгема. Це була стратегія викладання і навчання для молодших школярів,
що базувалася на матеріалах різного змісту. Приклад, що базувався на заклику
до молитви, використовував чотири етапи і два навчальних прийоми, одним з
яких було дистанціювання. Після того, як учні почали займатися змістом чи
темою для вивчення, вони дізналися про неї більше, зокрема, кому належить цей
заклик. Почувши заклик до молитви, діти зацікавилися ним, потім вони пішли
далі і з'ясували про нього більше, зокрема виявили, що він належить Ясінові,
маленькому хлопчику-мусульманину. Для того, щоб це розмістити в контексті і
дати молодим людям можливість розмірковувати над його важливістю, викорис-
товується прийом дистанціювання. Він має на меті створити:

«межу, яку більшість дітей не повинні переходити.,. Це дає можливість вчителеві
та дітям говорити про релігійний матеріал від третьої особи. Це може відрізня-
тись від того, що ви зазвичай робили... Не робиться жодних припущень про віру;
діти вчаться поважати віру один одного і приймати відмінності. Водночас іденти-
чність дитини, релігійну традицію якої вивчають, може посилитися. Діти, сім'ї
котрих не належать до певної релігійної традиції, все одно насолоджуються багат-
ством образів...»8

Навмисне застосування прийомів дистанціювання переносить тему вивчення далі

г від будь-якої дитини в класі до, так би мовити, дитини-представника, про якого
безпечно можуть говорити усі діти і вчитель. Після застосування цього прийому
засвоєний зміст уроку можна контекстуалізувати і розмірковувати над ним у без-
печний, прийнятний для всіх учнів спосіб. Багато прикладів застосування цього
прийому та ресурсних матеріалів було розроблено і включено до корисної книги

7 Приклад є у Концепції Релігійної Освіти, Книга 1, Ходдєр Хедлайн, 2005
6 Ґріммітт М. Подарунок дитині. - Саймон енд Шустер Едьюкейшн, 1991, ІЗВМ 0 705010128 8
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для вчителя і книжок з малюнками для учнів молодшої школи, присвячених
таким темам як Наша Богоматір з Лурду, Ґанєша, Ангели, Йона і Пісня Нанака.

5. Симуляції та їх приклади

Симуляції - це ще один корисний прийом. У них інструмент дистанціювання
складніший і більш структурований в реальну життєву ситуацію, яка є дещо
віддаленою від реальної життєвої ситуації дітей, але водночас вони можуть себе з
нею співвіднести. На уроці релігійної освіти можна створити для учнів релігійні
та моральні дилеми, які не обов'язково є їхніми, але вони можуть бути досить
близькими для учнів, щоб їх зрозуміти. Прикладами можуть бути:

>» вивчення релігійної чи моральної дилеми, наприклад, дотримання неділі (чи
мають магазини працювати в неділю), медичної етики (допомога у самогубстві),
конфлікт інтересів у дружбі (коли треба дотримувати обіцянки) і заявки на
істину (хто має рацію щодо створення світу?);

» симуляції ситуацій, які стосуються питань різноманітності і діалогу. Прикла-
дом може бути уявний обід, на який запросили і посадили за одним столом
трьох відомих релігійних діячів минулого. Учні малюють зображення кругло-
го столу і трьох крісел з іменами діячів на них. Між кріслами вони визнача-
ють і записують, що спільного мають двоє релігійних лідерів, які сидять
поруч. На столі вони визначають і перелічують питання, з яких вони не пого-
джуються - питання, які все ще "залишаються на столі" для вирішення, їх
можна обговорити "на відстані" з власної позиції учнів, але відображаючи
ситуацію різноманітності, в якій вони насправді живуть.

6. Ресурси

Методології, описані вище, вимагають відповідних ресурсів. Найважливішим з
них є правильні моральні уявлення і клімат на уроці. При такому підході до
навчання у класі має панувати атмосфера безпеки. Отже, частиною ресурсу є
набір правил, складених самими учнями і погоджених з ними, для того виду
навчання, що буде відбуватися. Ці правила можуть включати не просто певні
застереження, зокрема, як не викрикувати з місця, поважати інших, але й, на-
приклад, завжди говорити щось позитивне. Також потрібен кваліфікований вчи-
тель, тому що без достатнього вишколу вчителі не лише не будуть знати про
можливість використання таких прийомів, а й не матимуть достатнього досвіду,
щоб їх використовувати. Отож, при цьому виді викладання і навчання вчителі
повинні мати чіткі цілі і розуміти, якою є навчальна мета і який найкращий
шлях її досягнення. Важливою частиною навчання вчителів на тренінгах є вико-
ристання вчителями уяви, щоб вони могли створити правильний вид прийому
дистанціювання та симуляційних ситуацій і стимулювали уяву учнів, щоб вони
брали в них участь. Джерела інформації особливо потрібні, якщо учні мають
працювати, використовуючи прийоми дистанціювання. До них можуть належати
доступні і точні тексти, пов'язані з темою вивчення, а також різноманітні арте-
факти.

53



Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦ1ЮВАННЯ
І СИМУЛЯЦІЇ

^ І навчання про релігію, і навчання з релігії є необхідними, якщо ми серйозно
ставимося до релігійного виміру міжкультурної освіти.

>> Прийоми дистанціювання дають учням можливість прилучитися до діалогу
між релігіями і культурами в безпечний спосіб, не відчуваючи страху чи збе-
нтеження.

Й Прийоми дистанціювання включають використання третьої особи, уявних пе-
рсонажів, артефактів та інші форми "непрямого" викладання і навчання.

^ Симуляції представляють складні ситуації, де навчання реалізовується через
розв'язання дилем чи уявне використання інших конструкцій для того, щоб
дати визначення певним явищам і обговорити певні питання.
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РОЗДІЛ 4

ЕМПАТИЧНЕ СПІЛКУВАННЯ

Альберт Рааш

Вступ

Емпатія - це ключове поняття. Вона допомагає нам у трьох відношеннях:

^ краще пізнати інших людей;

» краще зрозуміти себе самих;

^ поліпшити наші стосунки з іншими.

Отже, емпатія може допомогти учням робити відкриття, посилити їх сприйняття
і розвинути соціальну єдність. Поняття емпатії має багато аспектів. Емнатія - це
динамічний розумовий та емоційний стимул, а не стан свідомості. Вона стосуєть-
ся індивідів і громад, а також взаємостосунків між індивідами і громадою. Тому
емпатія може зробити вагомий внесок у розв'язання міжкультурних проблем,
особливо тих, що стосуються релігійної різноманітності, її доцільно застосовува-
ти в освіті, теорії педагогіки та у викладанні в школі, оскільки вона пропонує
цілу низку методологічних підходів до навчання, пов'язаних з розмірковування-
ми, емоційністю та участю.

Цей розділ про емпатію організований наступним чином:

Н 1. Горизонтальний та вертикальний виміри емпатії і сучасні визначення.

^ 2. Застосування лінгвістичних даних з розмірковуваннями щодо індивідуаль-
них понять про емпатію.

Й- 3. Застосування даних про емпатію для того, щоб краще розуміти себе та
інніих.

» 4. Ситуації, що можуть спричинити, сприяти, заважати чи запобігати появі
емпатії: міжособистісний вимір.

Звичайно, що ці розмірковування мають не короткочасний і недовговічний хара-
ктер, а становлять тривалий процес, при якому результати можуть розвиватися,
змінюватися, бути видозміненими, зникати, чи бути заміненими іншими. Тому
цей розділ викладений за планом, який відбиває цей динамізм і який вже вияви-
вся ефективним в іншому проекті Ради Європи під назвою "Портфоліо європейсь-
ких мов"9. Як освітній інструмент, це портфоліо було представлене у різних формах
.залежно від цільових аудиторій, для яких воно було призначене. Підхід, защшо-
нований у цьому посібнику є одним з багатьох його варіантів. Після оцінки визна-
чень "емпатії" (частина 1) наступні три частини присвячені структурі учнів,
відповідно до їх розумових можливостей, їх самооцінці та планам дій. Таким
чином, портфоліо торкається трьох основних вимірів - пізнання, прихильності та

1 М«р:/Дмжсое. ІПІ/Т/ОС4/РОГІҐСІІО/,
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поведінки, або знань, самопізнання і умінь. Це портфоліо має стосунок до міжку-
льтурності загалом і релігійного та міжконфесійного виміру зокрема.

1, Емпатія

У сучасних дискусіях вживають багато визначень цього поняття. Виділяють два
підходи:

» психологічний підхід;

^ лінгвістичний підхід.

Вони є основою для роздумів, чи чимось на зразок трампліна, від якого можна
відштовхнутися, для кращого розуміння ємпатії. На підставі матеріалу наведено-
го у частині 1, частині 2 пропонується обрати чи створити своє власне, суб'єкти-
вне поняття ємпатії, тобто почати з того, що вже було запропоновано іншими, а
тоді знайти свій власний шлях.

А. З погляду психології, емпатія - це навик, що полягає у вмінні ставити себе
на місце інших. У такому значенні, ємпатії можна навчитися. Я можу розробити
стратегію чи прийом збору максимальної, в ідеальному випадку, кількості даних
про інших - про їхні розумові здібності, контекст, у якому вони живуть, їх мину-
лий досвід, їхні наміри і прагнення, їхній настрій і т.д. Використовуючи ці дані,
я зможу розуміти їхні дії, минулі і теперішні, чи передбачати, як вони поводити-
муться у майбутньому. Отже, емпатія — це мистецтво ставити себе на місце інших,
не обов'язково співчуваючи їм. Усе одно, сам факт того, що я настільки займаюся
іншою людиною, може призвести до того, що я буду її не лише розуміти, а й
співчувати їй. Тому емпатія - це не стан, а процес, що постійно розвивається.
Можна досягти різних рівнів ємпатії, і її кульмінацією можуть стати інші психо-
логічні стани, такі як симпатія. Емпатія може випливати з особистості тієї люди-
ни, яка її відчуває, наприклад з почуття милосердя. Але так само, чи навпаки,
позиція іншої людини може викликати емпатію. Інакше кажучи, емпатія може
означати активність (ставити себе на місце інших) і/або пасивність (піддаватися
їхньому впливові). Цих два аспекти часто переплітаються між собою, таким чи-
ном підкреслюючи складність цього явища. Емпатія може призводити до стану
психологічної напруженості. З іншого боку, люди потребують когось, хто б запро-
понував їм свою емпатію, оскільки вона необхідна для розвитку їх ідентичності, а
особливо діти. Тому емпатію можна розглядати як вагомий соціальний чинник. У
цьому сенсі, вона є силою для створення єдності серед членів суспільства.

Б. З погляду семантики, емпатію можна поєднувати з такими словами:

^ майбутніми чи квазі-синонімами, такими як симпатія, повага, толерант-
ність, милосердя, любов, слабкість до когось, прихильність до когось, заціка-
влення кимсь;

^ майбутніми чи квазі-антонімами, такими як байдужість, нечулість, стрима-
ність, холодність, антипатія, самозакоханість, безпристрасність, незацікав-
леність чи нейтральність;

» такими конотаціями (додатковими, супровідними значеннями) як гуманіс-
тичний підхід, гуманітарний підхід та альтруїзм;

* вертикальними семантичними структурами, такими як почуття (гіперонім),
чи з тими, що стоять вище за семантичною ієрархією, такими як розумові
чи психологічні схильності або позиції (супергіпероніми);
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^ дієслівними конструкціями, що поєднуються з емпатією, такими як відчу-
вати, визнавати, набувати, виявляти ознаки і потребувати;

» градаціями, такими як байдужість, емлатія, симпатія, дружба, любов і при-
страсть;

»> означеннями, такими як неналежна, зростаюча, велика і виняткова;

» термінами, що позначають зміни емпатії, такими як розвиватися, зроста-
ти, зменшуватися і зникати;

» термінами, що позначають реакції, такими як критикувати, соромитися і
приховувати;

>> торфосинтактичними термінами (термінами, які існують чи нещодавно
з'явилися) такими як емпатія, емпатичний, емпатизувати (^симпатизува-
ти) та емпатизуючий (= симпатизуючий);

» об'єктивними термінами і висловами, такими як відчувати емнатію до ко-
гось, чогось, чиєїсь позиції, поведінки, реакцій чи поглядів;

» суб'єктивними термінами і висловами, такими як "хтось викликає в мене
емпатію" чи "є джерелом емпатії для мене".

2. Розмірковування над_поняттями еімпаті?

Поміркуєио над тим, що ми розуміємо під емпатією, використовуючи низку ана-
літичних запитань.

[а] Як використовувати обидва, наведені вище підходи - психологічний і лінгві-
стичний - щоб назвати мої почуття і дати їм визначення:

» Що я почуваю до реальної особи, ідеї чи поведінки та слів іншої особи?

& Чи справді я відчуваю емпатію?

» Чи не є те, що я відчуваю не стільки емпатією, як симпатією? (Див.: синоні-
ми).

» Що пробуджує це в мене почуття емпатії/ симпатії тощо? (Див,: суб'єктивні
терміни).

^ Що заважає мені відчути емпатію? (Див.: терміни, що означають реакції).

[б] Як оцінити те, що я відчуваю?

^ Чи є моя емпатія виправданою, і якщо так, яким чином?

Н Чи розвивається моя емпатія, і якщо так, в якому напрямку?

[в] Як розпізнати, яким почуттям дає поштовх моя емпатія?
г
» Чи виявляю я загалом толерантність до світу: так/ ні/ іноді/ не знаю?

Й Чи виявляю я емпатичну толерантність до окремих осіб чи явищ (поведінки
інших людей, одягу, висловлювань тощо)?

Й Чи сприймаю я інших, незважаючи на ... (що заважає мені відчувати ем-
патію)?
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» Позиція інших людей:

> спосіб дій і поведінки;

ї спосіб дискусії і переговорів;

> спосіб співпраці.

^ Загальне враження від інших людей:

> упевненість;

^ компетентність;

> правдивість;

> досвід;

> творчість;

> новизна мислення;

> (нон-)конформізм;

> традиційність/ сучасність.

Таким чином, це портфоліо є освітнім інструментом, метою якого є ствердити, що
кожен з нас несе відповідальність щодо інших, чи це люди, культури чи релігії.
Воно не є остаточною і повною версією, а набором пропозицій, відкритих для
змін.

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
ЩОДО ЕМПАТИЧНОГО ПІДХОДУ

^ Емпатія - це не стан свідомості, а динамічний розумовий та емоційний сти-
мул.

» Емпатія допомагає нам краще пізнавати інших, краще розуміти самих себе і
поліпшити стосунки з іншими людьми.

^ Емпатію можна розглядати з позиції психології і семантики.

>> Ми можемо поставити собі багато запитань, щоб оцінити наш рівень емпатії і
покращити своє емпатичне спілкування.
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Б. ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ І

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Роберт Джексон

Вступ

Існує ціла низка варіантів феноменологічного підходу до вивчення релігійної різ-
номанітності. Вони швидше ґрунтуються на дисципліні феноменології релігії, ніж
на соціологічній феноменології. Деякими засадничими елементами загального фе-
номенологічного підходу є:

М- навчати з метою сприяння знанням і розумінню, а не з метою сприяння пев-
ним релігійним чи нерелігійним поглядам;

^ не нав'язувати іншим власних поглядів та позицій щодо релігії чи способу
життя;

І* виявляти, наскільки можливо, емпатію до людей іншої релігії чи способу
життя;

^ відрізняти розуміння від судження чи оцінки - завданням феноменології є
розуміти, а не оцінювати.

Декотрі з цих принципів підсумував французький феноменолог Ґастон Верже:

"Феноменологічний метод ... вчить нас, що якщо ми не можемо стримати
власних почуттів чи свою віру при вивченні людського матеріалу, то ми
можемо принаймні взяти їх в дужки, тимчасово відкласти їх вбік, при цьо-
му не зрадивши їм, і можемо співчувати найглибшим емоціям інших людей,
при цьому не будучи зобов'язаними схвалювати всі їхні дії, в які трансформу-
валися ці емоції. Таким чином, феноменолог перестає плутати істину зі
значенням, Він не обов'язково вважає, що все, що він описує, є правдивим чи
добрим, але, використовуючи різні приклади, він старанно відкриває глибокі
структури, значення яких стає йому зрозумілим. Він схожий на сумлінного
перекладача, який готовий поважати думку свого автора, навіть якщо усві-
домлює, що не схвалює його. Можливо, пізніше, він стане його суддею, але
поки що він хоче бути тільки його другом" (Ґ.Берже, 1957).

В англійському проекті, що реалізовувався за участі британського вченого Нінья-
на Смарта, феноменологічний підхід описувався наступним чином:

[Феноменологічний підхід] "... використовує наукові інструменти з метою
відчути емпатичний досвід вірувань індивідів та груп. Він не має на меті
підтримувати будь-які релігійні погляди..." (Шкільна рада, 1971, ст.21).
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1. Феноменологічний підхід у релігійній освіті

До вивчення релігій феноменологічний підхід у своїй "чистій" теоретичній формі
у навчальних планах, програмах, підручниках чи в класі переважно не вживаєть-
ся. Проте деякі аспекти цього підходу вплинули на спосіб мислення про релігійну
освіту та її дидактику. До них належать його методологічна нейтральність, "взят-
тя в дужки" заявок на істину релігійних традицій, а також цінностей і суджень
вчителя та учнів, і порівняння спільних для всіх культур релігійних явищ, таких
як міф чи ритуал.

Один з варіантів феноменологічного підходу зосереджується на тематичному по-
гляді на релігію. Порівнюються священні місця, ритуали, свята, ідеї божествен-
ності тощо з різних релігій. Проблемою, яка при цьому виникає, є те, що приклади
з релігії часто виривають з їх соціального чи культурного контексту. При цьому
можна допуститися серйозних помилок, якщо релігії не розглядати контекстуа-
льне. Ще однією проблемою є те, що порівнювати можна лише з подібним. На-
приклад, категорія "священного писання" не є ідентичною в індуїстській і
мусульманській традиціях. Ще одним пунктом, за який критикують феноменоло-
гічний підхід, є те, що він дає чисто описові розповіді про зовнішню сторону
релігій, але не може передати емоційної глибини релігійної відданості. Ця крити-
ка є справедливою щодо погано написаних підручників і матеріалів, але її не
можна, застосовувати до найкращих феноменологічних матеріалів чи до феноме-
нологічного підходу в принципі.

Декотрі феноменології рекомендують методи, що враховують критичні зауважен-
ня, наведені вище. Наприклад, голландський вчений Жак Ваарденбург вважає, що
феноменологія безпосередньо стосується вивчення "живих" релігій, аргументуючи
це тим, що релігію треба вивчати в контексті інших чинників, наприклад, соціаль-
них, культурних чи економічних аспектів життя. Вивчення прикладів живих релі-
гій - це засаднича риса цього методу, як і систематичні роздуми над процесом
вивчення. Більше того, Ваарденбург наполягає на тому, що феноменологія повинна
займатися лінгвістичними та концептуальними питаннями, а не нав'язувати кате-
горії певного способу життя чи релігії іншому (Ваарденбург, 1978, ст. 102). Ваарде-
нбург бачить роль дослідника у реконструкції релігійного світу члена релігійної
громади близькою до ролі актора, що грає в п'єсі. Якщо ми застосуємо цю ідею до
педагогіки для шкіл, то сприятимемо використанню уяви через застосування таких
методів як рольова гра і вистава з метою реконструкції релігійних ідей чи почуттів
інших людей. Такий метод буде відповіддю тим критикам, котрі стверджують, що
феноменологічний підхід має справу лише з зовнішніми проявами релігії.

Якщо при розробці матеріалів та видів навчальної діяльності взяти до уваги ви-
щезгадані критичні зауваження, тоді феноменологічний підхід може стати кори-
сним для викладання і вивчення про релігії в об'єктивний спосіб. Цей підхід
особливо придатний для ситуацій, де від учнів та вчителів не очікують, що вони
ділитимуться своїми особистими поглядами на релігію.

!'

1,1. Приклад 1: "Світові релігії та мудрість"

Франція

Прикладом шкільних матеріалів з широким феноменологічним підходом, автори
яких не нав'язують категорії однієї релігійної традиції іншій, е, серія книжок,
написаних і опублікованих у Франції для дітей (переважно з католицьких шкіл).
Це серія під назвою "Світові релігії та мудрість", яка включає книги про "Релігійні
свята" і "Священні місця".



Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи

Книга "Священні місця" розповідає учням 4-го класу про релігійну символіку,
наводячи приклади з різних релігійних традицій, про місця поклоніння з єврей-
ського, християнського (включно з католицькою, православною та протестантсь-
кою традиціями), мусульманського, індуїстського та буддистеького контекстів.
Далі книга знайомить учнів з деякими священними містами, містечками і місця-
ми поклоніння - Єрусалим як місце поклоніння для прихильників юдаїзму, хри-
стиянства та ісламу; Сант-Яго де Компостела як священне місце для християн;
Боробудур на острові Ява як священне місце для буддистів. І насамкінець, у книзі
розглядається священний простір в домашній ситуації на прикладі сімейних вів-
тарів та святинь у африканській традиційній релігії та індуїстській традиції, та
домашніх предметів в контексті юдаїзму, християнства та ісламу.

Книга "Релігійні свята", призначена для учнів 5-го класу, розглядає природу і
різноманітність свят у досвіді людства, перш ніж перейти до різних релігійних
традицій, до обрядових церемоній (пов'язаних з народженням, ініціацією, одру-
женням і смертю), священних днів та календарних систем. Далі у книзі розгляда-
ються декотрі головні свята з юдейської, християнської (включно з прикладами з
католицизму, православ'я і протестантизму), мусульманської, індуїстської, буд-
дистської і природних ("анімістичних") релігій. У кожній з цих книжок на кож-
ній сторінці є запитання, спрямовані на закріплення знань і розуміння, запитання
до ілюстрацій чи окремих текстів і запитання, що заохочують учнів робити порі-
вняння і співстав лення. Іноді, за допомогою старанно сформульованих запитань,
дітям пропонують співвіднести матеріал з їх власними поглядами та досвідом.

1.2. Приклад 2: Знання, розуміння і толерантність

Тім Єнсен, Данія

Данія - це країна, в якій феноменологічний підхід вже застосовують протягом
багатьох років у старших класах шкіл (гімназіях), де релігійна освіта полягає у
навчанні про різні релігійні традиції і різноманітні релігійні явища. Елементи
феноменологічного підходу, які застосовують при вивченні релігії в університе-
тах, відображені в офіційних документах, методичних рекомендаціях для вчите-
лів та в підручниках. У них сказано, що метою навчання релігії є знання та
розуміння, що базуються на об'єктивному чи нейтральному підході. Учнів заохо-
чують вивчати релігію на відстані, з погляду людей ззовні, при якій релігію роз-
глядають як людський та соціальний конструкт. Учнів таїсож заохочують бачити
релігію під кутом зору членів релігійної громади, застосовуючи навики емпатії.
За допомогою такого підходу до вивчення релігій учні можуть дізнатися і сприй-
няти той факт, що релігії та релігійні явища можна розглядати з багатьох перспе-
ктив — світської, наукової, релігійної та інших. Нещодавній дослідницький проект,
проведений в Данії, показав, що такий підхід до релігійної освіти користується
великою популярністю серед учнів. Респонденти відзначають, що він приносить
добрі знання, розуміння і розвиває толерантність.
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КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

» Існує ціла низка варіантів феноменологічного підходу до вивчення релігійної
різноманітності. Вони швидше ґрунтуються на дисципліні феноменології ре-
лігії, ніж на соціологічній феноменології. Деякими засадничими елементами
загального феноменологічного підходу є:

& навчати з метою сприяння знанням і розумінню, а не з метою сприяння пев-
ним релігійним чи нерелігійним поглядам;

Й не нав'язувати іншим власних поглядів та позицій щодо релігії чи способу
життя;

^ виявляти, наскільки можливо, емпатію до людей іншої релігії чи способу
життя;

^ відрізняти розуміння від судження чи оцінки - завданням феноменології є
розуміти, а не оцінювати.

» Один з варіантів цього підходу - розглядати релігію тематично, зосереджз?ю-
чи особливу увагу на тому, що порівнювати можна лише з подібним.

М> Феноменологічний підхід критикують за те, що йому не вдається проникнути
"всередину" релігії.

^ Проте цей підхід дає можливість застосовувати такі методи, як рольова гра та
вистава для відтворення релігійних ідей та почуттів інших людей.
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РОЗДІЛ 2

ІНТЕРПРЕТАЦІИНИИ ПІДХІД

Роберт Джексон

Вступ

Інтерпретаційний підхід спрямований на створення методів для кращого розумін-
ня різних релігійних традицій, які можуть використовувати всі діти шкільного
віку. Інтерпретаційний підхід має дещо спільне з феноменологічним підходом.
Наприклад, він має на меті поглибити знання та розуміння і при цьому водночас
і не підтримувати, і не підривати релігійних вірувань. Інтерпретаційний підхід
бере до уваги різноманітність, яка існує всередині релігії, і визнає взаємодію
релігії і культури, часові зміни та різні погляди на те, що таке релігія. Застосу-
вання цього підходу можна починати з прикладів релігійних традицій або із запи-
тань та зацікавлень учнів. Важливо, щоб були наявні три засадничих поняття -
представлення, інтерпретація та розмірковування.

Інтерпретаційний підхід був розроблений в університеті м.Ворвік в Англії (Джек-
сон, 1997, 2004а, б, в, г, 2005а, б, в), та використовувався в інших країнах, таких
як Німеччина, Норвегія та ПАР. Його методологія опирається на досвід польових
досліджень дітей та молоді різного релігійного походження у Великій Британії, і
використовує методи етнографії або соціальної антропології (наприклад, Джексон
і Несбітт, 1993, Несбітт, 2004), а також ідеї літератури з інших галузей, таких як
герменевтика (теорія інтерпретації) та теорія культури. Таким чином, цей підхід
базується на соціальних науках.

1. Засадничі поняття

Інтерпретаційний підхід використовує три засадничі поняття стосовно аналізу
релігійної різноманітності, а саме: представлення, інтерпретацію та розмір-
ковування.

1.1. Представлення

Використовуючи наукові джерела з теорії культури та історії представлення ре-
лігії та релігій у західній літературі, цей підхід скептично ставиться до пост-
Просвітницьких способів представлення "світових релігій" як однорідних систем
вірування (Сед, 1978; Сміт, 1978). Релігії зображаються гнучко з ногляду відно-

г син між індивідами в контексті певних груп і ширших релігійних традицій. Ви-
вчення індивідів в контексті різноманітних груп, до яких вони себе відносять, дає
можливість краще зрозуміти релігійні традиції. Водночас засадничі поняття релі-
гій ілюструються прикладами і оживають за допомогою розгляду певних прикла-
дів релігійної віри і практики.

Інтерпретаційний підхід також критично ставиться до спрощення культур та від-
носин між релігією та культурою, внаслідок чого релігії та культури сприйма-
ються як внутрішньо однорідні та суттєво відмінні одна від одної. Ключові дебати
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в соціальній антропології та інших соціальних науках були використані при роз-
робці складніших моделей представлення культур, культурних процесів та етніч-
ності (наприклад, Варт, 1981; Бауманн, 1996; Кліффорд, 1988). "Культури"
розглядають як динамічні, постійно конкуруючі та з нечіткими межами, при
цьому визнається, що окремі індивіди можуть сприяти зміні культури, роблячи
персональний синтез різноманітних культурних джерел, включно з використан-
ням власних спадкових традицій. Отже, "культура" зображається і як предмет, і
як процес. Таким чином, цей підхід визнає і вимір "традиційної" множинності -
видимої різноманітності, яка виявляється через присутність різних релігійних та
етнічних груп у суспільстві - і "модерної" чи "пост-модерної" множинності, при
якій індивіди будь-якого походження можуть використовувати культурні ідеї і
практики з багатьох різних джерел (див. розділ 2 вище). Взає'модія цих двох
вимірів певною мірою пояснює ідеологічну та духовну різноманітність всередині
релігійних традицій (Джексон, 2004а).

При представленні релігій інтерпретаційний підхід використовує три рівні.

[а] Найширший рівень - це "традиція". В інтерпретаційному підході надають
перевагу термінові "традиція" чи "релігійна традиція", а не "релігія". Так, хрис-
тиянська традиція містить в собі всі різні деномінації та культурні прояви хрис-
тиянства. Відразу стає зрозуміло, що неможливо повністю охопити її. Також є
зрозумілим, що члени релігійних громад та люди, що не є їх членами будуть мати
різні погляди щодо цієї традиції. Проте кожен з нас (вчитель чи учень) може
поступово сформувати своє розуміння традицій та відносин між ними. Щоразу,
коли ми дізнаємося щось нове, наше попереднє розуміння традиції піддається
сумніву і може видозмінюватися. Дискусії та аналіз засадничих понять найкраще
відповідають цьому першому рівню і допомагають створити попередні рамки для
розуміння традицій, які потім можуть змінюватися в ході подальшого навчання,

[б] Наступний рівень -- це "група". Це може бути група, що об'єднує людей певної
релігійної деномінації чи секти, чи це може бути етнічна група, чи їх поєднання.
Проект дослідження сім'ї ісламського походження чи місцевої церкви можуть
бути добрим джерелом інформації про групи; а також вплинути на наше розумін-
ня ширшої традиції і поглибити його.

[в] Третій рівень - це "індивід". Кожна людина є унікальною. Власне на цьому
рівні ми можемо належно оцінити людський контекст релігії і почути особисті
історії, що руйнують стереотипи.

Дослідження відносин між цими різними рівнями може давати учням більшу
свободу. Вони відчують, що спочатку можуть знати не все, тому що кожен насту-
пний приклад, який вони вивчають, висвітлює все ширшу картину. Цей підхід
дуже гнучкий. З погляду педагогіки і дидактики, ви можете почати з будь-якого
з таких кроків:

>> огляду засадничих понять традиції;

» особистої історії (її може розповісти відвідувач школи або її можна взяти з
іншого джерела);

>> дослідження певної групи;

» попередніх знань та досвіду учнів (включно з їх власним досвідом релігійної
практики чи відсутністю релігії в їхньому житті).
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Якщо ви розпочнете з засадничих понять, то маєте пояснити учням, що це не
остаточний їх опис, а лише початкові тези для розуміння теми. Після розгляду
деяких індивідуальних прикладів з реального життя цю загальну картину треба
буде переглянути.

1.2. інтерпретація

їнтерпретаційні методи, що використовуються у цьому підході, найбільше по-
в'язані а дебатами, що точаться в інтерпретаційній антропології (Ґіртц, 1983;
Кліффорд, 1988), та теорією герменевтики (Ґадамер, 1975, Ріке, 1988). На від-
міну від феноменологічного методу, де учням пропонують не брати до уваги їх
власні припущення, інтерпретаційний метод вимагає порівнювати і зіставляти
переконання учня з переконаннями члена релігійної громади. Цей підхід засто-
совує рух вперед і назад між поняттями і досвідом учня та члена релігійної
громади. Учень повинен проявляти чуйність - це дуже важлива і необхідна
умова для емпатії. Інший аспект цього герменевтичного підходу полягає в за-
стосуванні моделі представлення, викладеної вище, тобто в русі вперед і назад
між індивідами в контексті їхніх груп та ширшою релігійною традицією. На
практиці ці два елементи частково збігаються.

На інтерпретаційну метолодогію вплинули не лише дискусії з теорії та методо-
логи, а й безпосередній досвід етнографічних польових досліджень. Досліджен-
ня способу життя дітей з Великої Британії з різних релігійних та культурних
середовищ стали основою для методологічних розмірковувань та джерелом для
розробки навчальних матеріалів. Таким чином, найперші матеріали, написані з
використанням інтерпретаційного методу на підставі спостережень та опитувань,
описували спосіб життя дітей та молоді в родині та громаді (наприклад, Джек-
сон, 1997, ст.95-120). Декотрі з цих текстів були написані про молодших дітей і
для них (Барратт, 1994 а, б, в, г, д, е), тоді як інші зображали підлітків і були
призначені для старшокласників (Мерсьє, 1996, Робсон, 1995, Вейн та ін.5 1996).
У всіх випадках, діти, молодь та їх родини, описані в цих книжках, брали
безпосередню участь в написанні і редагуванні тексту, а також у відборі фото-
графій. Пізніше цей підхід використовував інші відправні пункти, такі як заса-
дничі поняття чи запитання учнів (див. приклади нижче). Інтерпретаційний
підхід є гнучким і його застосування можна розпочинати з будь-якого пункту
герменевтичного циклу навчання - прикладів з релігій, засадничих понять, до-
свіду учнів чи їхніх запитань.

1.3. Рефлексія

Інтерпретаційний підхід спрямований не просто на розширення знань. Він ґрун-
тується на тому, що для поліпшення розуміння власного світогляду, учні повинні
розмірковувати про те, який вплив їхні нові знання мають на їхнє розуміння та
активно залучає учня до навчального процесу. Елемент розмірковування, присут-

, ' ній у цьому підході, значною мірою відображає сучасний розвиток соціальних
наук. Наприклад, антропологів вчать розмірковувати над впливом їх власного
минулого досвіду та попередньої освіти на їхню інтерпретацію нового культурно-
го матеріалу. Отже, розмірковування охоплюють різні аспекти відносин між до-
свідом учнів та досвідом тих людей, чий спосіб життя вони намагаються
інтерпретувати.

Особливо важливими для інтерпретаційного підходу є такі три елементи:

^ переоцінка учнями розуміння їх власного світогляду;
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Н висловлення учнями критичних зауважень до матеріалу, який вони вивча-
ють;

Й розвиток критичного підходу до процесу інтерпретації, через рецензування
методів навчання.

Підходи до навчання і викладання, спрямовані на заохочення розмірковувань та
конструктивної критики, вимагають методів, що дають учням можливість висло-
витися, вислухати думки їх однолітків та проаналізувати різні погляди на істину,
які вони почують в класі. Отже, "зміст" уроків - це інтерактивні відносини між
матеріалом, який подає вчитель, та знаннями і досвідом учасників. Цей підхід має
на меті навчання у вигляді бесід, що примирюють різноманітність і відмінності.

Оскільки навчання тут розглядається як герменевтичний процес, треба звернути
увагу на розмірковування учнів над їх власним світоглядом у світлі їхнього на-
вчання. Розмірковування тісно пов'язані з процесом інтерпретації. Інтерпретація
може розпочатися з слів та досвіду члена релігійної громади, пізніше перейти до
слів та досвіду учня, а тоді переходити від одного до іншого. Таким чином, процес
розуміння способу життя іншої людини на практиці означає розгляд певних про-
блем та питань, з ними пов'язаних.

Інтерпретаційний підхід сприяє тому, що учні починають цікавитися відміннос-
тями. Якими б відмінними не виявилися світогляд учня та спосіб життя, який
він вивчає, між ними можуть знайтися і спільні точки дотику та збігу позицій.
Те, що на перший погляд може видатися зовсім різним, може потім стати пов'я-
заним з досвідом учня у найбільш непередбачений спосіб.

Частиною процесу розмірковування є вміння критично підходити до того, що
вивчаєпі. Управління цією критичною роботою - це важливе завдання педагога,
особливо в тих навчальних ситуаціях, що є досить плюралістичними. Учнів треба
навчати тактовної і конструктивної критики. Ще одна роль критики як елементу
розмірковувань -- це зацікавлення учнів критикою методів навчання. Вона може
допомогти учням внести творчі ідеї для поліпшення презентації вивченого матері-
алу іншим учням, а також краще усвідомити тенденційність прийомів, які вони
використовують в інших формах представлення.

2. Діти молодшого віку та Інтерпретаційний підхід

Перші експерименти з інтерпретаційним підходом використовували спеціально
написані тексти для дітей 5-8 років, що базувалися на матеріалі (інтерв'ю, запи-
сах і фотографіях), зібраному під час польових досліджень дітей та їх родин.
Кожен підручник для учнів зосереджується на кожній дитині з певної релігійної
групи. У підручнику записані оповіді, що ілюструють, як діти навчаються, беру-
чи участь в релігійному житті сім'ї (Барратт, 1994а, б, в, г, д). Також існує два
варіанти кожного тексту для учнів, один з них - у "Книзі ресурсів для вчителя",

г який має читати вчитель і використовувати як основу для дискусії (Джексон,
Барратт та Еверінґтон, 1994), і простіший текст для учнів, відтворений у підруч-
нику для учнів. Інтерпретаційний підхід також застосовується у матеріалах "Книги
ресурсів для вчителя", що допомагають учням пов'язати поняття, почуття і став-
лення, які вони зустрічають в історіях, з їх власною мовою та досвідом. Поняття,
з якими учні стикаються на сторінках підручника, зібрані під заголовком "клю-
чові ідеї". Ці загальні поняття говорять про ті сфери, де можна пов'язати життє-
вий досвід учнів з життєвим досвідом дітей з оповіді. Рух вперед і назад для
створення зв'язків між поняттями, почуттями та ставленнями учнів і персонажів
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оповідей має на меті допомогти учням інтерпретувати незнайомий спосіб життя.
Він також сприяє тому, що в учнів з'являються запитання, пов'язані з їхнім
досвідом. Пізніше, з розвитком інтерпретаційного підходу, у ньому почали вжи-
ватися різні відправні пункти для дискусії.

3. Застосування інтерпретаційного підходу на практиці

Наступні пропозиції можуть бути корисними при підготовці навчальних матеріалів:

» Враховуйте ваші власні попередні знання і припущення.

И> Подумайте, як ви самі інтерпретуєте поняття, цінності, вірування, ритуали і
т.п. релігійних осіб? Чи робите ви зв'язки ("будуєте мости") між вашим сві-
том і світами тих людей, яких ви зустрічаєте?

^ Зверніть увагу на те, як ви переглядаєте своє розуміння кожної традиції,
коли зустрічаєте нові приклади релігійної практики?

» Уникайте, наскільки можливо, узагальнень про релігійну традицію. Навчаю-
чи про релігію, варто вживати такі слова як "декотрі", "декілька", "багато".
Ще кориснішою є потрійна структура, що складається з індивіда, групи і
ширшої традиції, запропонована вище. Тема, яка буде повторюватися - це
різноманітність, а також потреба визначити стратеги запобігання стереоти-
пам, які зможе'ге використовувати ви і ваші колеги.

Й- Визначте, яким чином ви можете застосувати на практиці потрійну структуру
(представлення, інтерпретацію та розмірковування) для ефективної органі-
зації матеріалу про кожну релігійну традицію.

И> Корисно буде підготувати список слів і понять для кожної традиції.

» Спілкування з друзями і колегами, що належать до релігійних громад, про
які ви навчатимете, додасть вам впевненості.

» Опитайте всі ваші "джерела", щоб з'ясувати, звідки походять ваші автори/
промовці.

» Ви можете розпочати з матеріалу релігійної традиції, чи з запитань і заціка-
влень учнів. Головне, щоб у вашому проекті були наявні принципи представ-
лення, інтерпретації і розмірковування.

3.1. Приклад 1. Навчання про "Інших", використовуючи інтерпретаційний підхід
Кевін О'Ґрейді, Велика Британія

Вступ

г Цей приклад показує розвиток інтерпретаційного підходу через застосування діє-
вого дослідження у школі. Одна з груп вчителів працювала разом зі мною при
плануванні та оцінюванні теми релігійної освіти, тоді як я одночасно збирав дані
про чинники мотивації до навчання. Цю тему також можна було вивчати на уро-
ках громадянської освіти.

Тема і метод

Тема, яку ми вивчали, була пов'язана з ісламом. У школі майже не було учнів-
мусульман, незважаючи на те, що вона знаходилась у великому, культурно різно-
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манітному місті, й 12-13-річні учні не мали ґрунтовних попередніх знань про іслам.
Перед тим, як навчання почалося, вони додали власні запитання до шкільної схеми
роботи; учні також записали, яким стилям навчання вони надають перевагу.

Відповідно до цього були сплановані декілька перших уроків, і ці консультації
повторювалися при вивченні двох наступних питань теми. Учні додатково розмі-
рковували над тим, чого вони навчилися на уроках. Протягом усього навчання я
вів свій власний щоденник спостережень. Наприкінці проекту було проведено
опитування учнів про процес в цілому. Були отримані свідчення про те, що залу-
чення учнів до проведення досліджень та планування уроків підвищило їх моти-
вацію:

К "Це справді мотивує мене, коли я з нетерпінням очікую чогось, що заплану-
вав сам."

її "Це дає мені можливість відчувати, що я тримаю ситуацію під контролем,
коли я планую урок. Я не вважаю, що повинен планувати цілий урок, але
мені мають дозволити висловитися щодо цього."

При цьому використовувалися такі засадничі поняття інтерпретаційного підходу:

^ Представлення - учні зрозуміли, що стереотипи щодо ісламу, які, наприклад,
часто можна зустріти в ЗМІ, не відповідають різноманітності релігійного жит-
тя реальних людей.

^ Інтерпретація - учні навчилися порівнювати та співставляти мусульманські
поняття зі своїм власним досвідом, і дослідили декотрі з подібних та відмін-
них рис за допомогою вистави.

Н> Розмірковування - учням запропонували подумати над їх власними цінностя-
ми та припущеннями про культуру, намагаючись привести їх власні запитан-
ня та ідеї в діалог з мусульманським матеріалом; це призвело до справжнього
розуміння в питаннях культури. Це не був справжній діалог, але все ж таки
це був діалог, що сприяв самопізнанню та порозумінню між культурами, як
показує наступний приклад.

Приклад

Иа уроці про сімейне життя учні сформували групи для вистави і більшість груп
підготували скетчі (короткі епізоди) про те, що вони вважають важливим у сімей-
ному житті. Окрема група досліджувала традиції сімейного життя мусульман,
використовуючи різноманітні тексти, і занотувала на великому листі паперу п'ять
ключових чинників, які всі могли прочитати. Ми подивилися та обговорили ко-
жен скетч, звертаючи увагу на те, як вій співвідноситься із записаними чинника-
ми. Виникла дискусія про великі родини: у районі були традиційні зразки великих
родин з робітничого класу. Це виявилося добрим способом деконструювати деякі
з попередніх припущень про мусульман, що "проживають разом великими група-
ми у певному районі". Мусульмани стали видаватися учням менш екзотичними
завдяки досвіду порівняння культур.

Декілька відповідей на інтерв'ю проілюстрували, що учні почали краще розуміти
самих себе за допомогою інтерпретації ісламу:

^ "Тут існує зв'язок, тому що, коли вивчаєш різні релігії, дізнаєшся про те, хто
ти є... чи ти є християнином, чи про те, що деякі люди не хочуть бути інши-
ми.,, ти дізнаєшся, хто ти є всередині."
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» "Ми дізнаємося про життя мусульман, а потім, чи має воно стосунок і до нас,
до нашого життя."

^ "В ісламі люди мають встановлені правила, наприклад, про те, що завжди
треба допомагати старшим, і це змусило мене замислитися, що ми теж зав-
жди повинні допомагати нашим батькам."

Ще одним ключовим елементом розмірковувань є те, що власні висловлювання
учнів стають центром дослідження і є важливими для вчителя.

Можливості ширшого застосування

Постає питання, як можна вивчати релігійну різноманітність, використовуючи
інтерпретаційний підхід на інших уроках, крім релігійної освіти? Вищенаведе-
ний приклад вивчення ісламу та сімейного життя можна видозмінити, щоб при-
стосувати його до контексту суспільних наук або до теми про сім'ю з громадянської
освіти. Я часто застосовував інтерпретаційну педагогіку при викладанні грома-
дянської освіти, наприклад, у роботі над віруваннями та цінностями в сучасному
суспільстві, яку можна починати із з'ясування власних позицій учнів, а потім
порівняти їх з позиціями інших людей. У якій би сфері викладання не застосову-
вався цей підхід, головне - створити герменевтичні відносини між учнями та
джерелом. Таким чином, їх власні цінності стануть об'єктами роздумів і вони
зможуть розмірковувати над змінами у своїй свідомості.

3.2. Приклад 2: Використання інтерпретаційного підходу
для мотивації учнів 11-12 років
Емі Вітол, Велика Британія

Вступ

Цей приклад ілюструє застосування інтерпретаційного підходу, але у ньому також
використовуються навики емпатії, діалогу та елементів кооперативного навчан-
ня. Нашим завданням було створити підхід до вивчення релігійної різноманіт-
ності, що допоміг би мотивувати учнів, яким бракувало складних завдань та
викликів у навчанні. Його метою було не лише дати учням достатньо інформації,
а й зацікавити їх матеріалом, який вони вивчають, щоб спонукати обдумати свої
відповіді на ключові питання. Проект також мав на меті допомогти учням оціни-
ти свої відповіді та відповіді інших учнів і в результаті порівняти їх зі своїми
початковими переконаннями. При розробленні відповідних методів також вико-
ристовувалися певні педагогічні принципи та педагогічні стратегії (за допомогою
яких ці принципи застосовуються на практиці).

Загальяопедагогічні принципи: виклик, розумові навики, гнучке навчання:

^ > Виклик має бути невід'ємною частиною кожного уроку.

> Для того, щоб мотивувати учнів, уроки повинні містити когнітивні розу-
мові навики, такі як розв'язання проблем та дослідження.

> Усе навчання має бути гнучким. Учні мають підходити до інформації від-
крито, і їм має надаватися можливість відчувати емпатію до матеріалу.
Уроки повинні давати учням можливість думати та приймати рішення
щодо знань, які вони здобули, і переносити інформацію з однієї галузі
знань в іншу.
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1-ий педагогічний принцип релігійної освіти:

> Вивчення релігії має включати, де це можливо, головні принципи інтерп-
ретаційного підходу, що стосуються представлення, інтерпретації та роз-
мірковування.

П-ий педагогічний принцип релігійної освіти:

> Учні мають відчувати виклик у своїй роботі, щоб вони прагнули досягнути
найвищого рівня знань, розуміння та розмірковування.

Педагогічні стратегії

Для того, щоб проект містив виклики для учнів, було застосовано стратегії, пов'я-
зані з педагогічними принципами, описаними вище.

1. Учням треба давати змогу рухатися вперед і назад між "частинами" тра-
диції (наприклад, віросповіданнями індивіда) і широким контекстом тра-
диції;

2. Учнів треба заохочувати звертатися до індивідуальних питань та сфер їх
зацікавлення;

3. Учням треба давати можливість поставити запитання і висловити гіпотезу
щодо можливої відповіді на основі попередніх знань та розуміння;

4. Учнів треба заохочувати приймати рішення щодо того, які методи застосо-
вувати для дослідження їхніх гіпотез;

5. Учням треба давати можливість вести діалог між собою, своїми однолітка-
ми та прихильниками певної релігійної традиції для дослідження їхніх
гіпотез;

6. Учнів треба заохочувати порівнювати і співставляти поняття з релігійної
традиції з їх найближчими еквівалентними поняттями;

7. Учням треба давати можливість розмірковувати над їхніми відкриттями
під кутом їх знань про релігійну традицію та їх власних ідей та цінностей.

Застосування в класі: введення до буддизму

Принципи і стратегії, описані вище, були розроблені для теми "Буддизм", що
викладалася учням 11-12 років. Усі види навчальної діяльності містили принаймні
один з засадничих понять інтерпретаційного підходу (представлення, інтерпрета-
цію, розмірковування).

Учні попередньо вивчали дуже мало про буддизм і тому на уроці були створені
умови для поступового переходу від обмеженого уявлення про буддизм, яке вони
мали, до ширшого уявлення, яке в них поступово з'являлося (Стратегія 1). Оскі-
льки у них було мало попередніх знань, їх спонукали ставити власні запитання
про буддизм (Стратегія 2). Учням давали час, щоб обговорити в групах запитання,
які вони записали індивідуально, і пояснити, чому вони їх цікавлять. Групи оби-
рали два запитання для обговорення і зосереджувалися на них. Важливо було
дати учням можливість висунути гіпотезу, використовуючи попередні знання (Стра-
тегія 3). Щоб учні могли це зробити, їм давали завдання записати свої початкові
відповіді на два запитання, використовуючи будь-які попередні знання. Вони й
ставали їх гіпотезою.
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Учням давали час на уроці, щоб вирішити, як вони будуть шукати відповіді на
свої два запитання. Вони могли обрати методи, ресурси, які їм потрібно, завдання
для окремих членів групи і домашнє завдання (Стратегія 4). При цьому було
важливо, щоб учні, роблячи це, брали участь в діалозі (Стратегія 5). Діалог набу-
вав різних форм. Деякі групи написали до буддистських громад, а потім порівня-
ли відповідь, яку вони отримали, з відповіддю з підручника. Інші групи розмовляли
з дітьми-буддистами з інших класів школи. На кожному уроці групи які дослі-
джували різні сфери буддизму заохочували спільно працювати дискутуючи між
собою. Використання запитань (представлення та інтерпретація) допомогло їм роз-
ширити своє уявлення про традицію буддизму.

Стратегії 6 та 7 зосереджуються на елементах розмірковування. Цієї мети було
досягнуто, коли учні написали кінцевий звіт про своє дослідження. При застосу-
ванні Стратегії 6 учнів попросили розглянути, чи дізналися вони з досліджень
щось нове про свої власні уявлення. Чи бачать вони якийсь зв'язок між власними
уявленнями та уявленнями буддизму? Один з учнів розглянув, наприклад, якою
мірою ідеї нірвани в буддизмі та раю в ісламі схожі. Наприкінці учням надали
можливість повернутися до своїх гіпотез, їх попросили проаналізувати, наскіль-
ки точними були їх початкові уявлення, та пояснити це. Наскільки використову-
вали вони знання про інші віросповідання і чи застосовували їх до буддизму? Чи
були їхні припущення точними, чи неточними? Цей процес дав їм можливість
подумати над тим, як вони використали свої знання про релігійну різноманіт-
ність і застосували їх до певної традиції.

Адаптація навчального підходу

Протягом усієї роботи учні були залучені до освітнього процесу всередині релігій-
ної традиції та поза нею, встановлюючи концептуальні зв'язки та використовую-
чи попередні знання (представлення та інтерпретація). Кожен учень отримував
виклики на відповідному для нього рівні - було усунуто обмеження з завдань і
робота відповідала різноманітним навчальним потребам учнів. Учні поступово роз-
ширювали свої уявлення про традицію буддизму, а також були залучені до проце-
су розмірковування про зв'язок між буддизмом та їх власними ідеями. При роботі
в класі використовувалися навики аналізу, розмірковування та дослідження, і всі
вони виявилися цікавими для кожного з учнів. Мотивація учнів зросла завдяки
індивідуалізованому навчанню та герменевтичній діяльності.

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

^ Релігійні традиції треба представляти не як однорідні та обмежені системи, а
у спосіб, що визнає різноманітність всередині релігій та унікальність кожного
їх члена, як і той факт, що кожна особа зазнає багатьох впливів.

^ Від учнів не треба очікувати, що вони відкладуть набік свої власні переконан-
ня (як у феноменології), а вони мають порівнювати свої власні поняття з
поняттями інших: "власне бачення учнів є невід'ємною частиною навчально-
го процесу".

>> Учні повинні провести переоцінку свого власного способу життя; вони мають
критично ставитися до матеріалу, який вони вивчають; і вони мають усвідом-
лювати, які методи вони використовують, розмірковуючи над природою свого
кавчання. Це три елементи розмірковування.
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РОЗДІЛ З

ДІАЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Альберт Рааш

Вступ

Поки люди розмовляють, вони не ведуть війни. У цьому сенсі діалог - це освітній
інструмент для уникнення конфлікту - конфлікту між культурами загалом та ре-
лігійного конфлікту зокрема. Значна роль, яку відіграє діалог, дала початок освіт-
ній теорії діалогу, міждисциплінарна природа якого відображає багато його сторін:
релігійну, лінгвістичну, соціальну, етичну тощо. Щоб з'ясувати цю роль, ми вико-
ристовуємо поняття діалогу, яке довело свою цінність у дискусіях про міжкульту-
рне спілкування загалом, і тому може допомогти нам зрозуміти міжконфесійний
вимір, який є лише одним, хоча й важливим, аспектом полікультурності.

1. Функції діалогу ___

Згідно з цією моделлю, діалог виконує низку функцій, які можуть бути сукупни-
ми і, звичайно, не є взаємовиключними. Вони становлять різні аспекти єдиного
цілого, або, точніше кажучи, діалог проходить різні етапи. Отже, ця модель відо-
бражає динамічний процес і також може нам допомогти у викладанні та навчанні
діалогу. Як такий, він є практичним освітнім інструментом і має на меті роз'яс-
нення цілей будь-якої форми освіти, спрямованої на забезпечення миру, релігій-
ного чи будь-якого іншого:

н діалог для розкриття сутності інших людей: їхніх горизонтів, цінностей, віру-
вань тощо;

М> діалог, що також спрямований на краще пізнання самого себе, через порів-
няння та взаємодію з іншими людьми;

>> діалог, що базується на знаннях, отриманих раніше;

» діалог, що допомагає набути навиків емпатії, який є дуже цінним результа-
том і необхідною передумовою наступних етапів;

^> практична співпраця між віруючими та прихильниками різних віросповідань,
яка є неможливою без емпатії, згаданої на третьому етапі;

» діалог виходить за рамки простої співпраці. Наступною ціллю є розвинути
г ідентичність через, поза і над усім, що розділяє релігії; така ідентичність не

заперечує існуючих відмінностей, але наголошує на тому спільному, що ма-
ють релігії. Відповідна метафора - це сховатися під одним дахом чи парасоль-
кою, щоб знайти прихисток. У таких випадках ми можемо говорити про форму
міжконфесійного діалогу, який, не заохочуючи конфлікти і антагонізм, вихо-
дить за рамки простого співіснування та сприяє розвитку громади.

Якщо цей діалог буде успішним, то процес передбачає більш точне визначення
"справжнього" діалогу. Партнери в діалозі, які хочуть успішно рухатися в
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напрямку, описаному вище, повинні слухати один одного. Можливо, це само со-
бою зрозуміло, але часто так не є. Повага до іншої людини - це пріоритетна мета
теорії діалогу.

2. Семантичні риси діалогу

Але діалог вимагає більшого. Необхідно розуміти семантичні риси мови іншої
людини, їх треба аналізувати, щоб можна було порівняти їх з власним "словни-
ком" партнера. Партнери повинні прагнути через процес порівняння досягти спі-
льної, або принаймні прозорої, мови як. основи, на якій вони можуть розуміти і
"приймати" один одного. Ця семантична робота, яка є завданням теорії діалогу,
має бути доповнена прагматичним, чи краще прагмалінгвістичним виміром,

Метою прагмалінгвістики є визначення співвідношення між текстом як таким і
функцією, яку він виконує, незалежно від наміру мовця. Інакше кажучи, слухач.
мусить не тільки запитувати себе, що говорить інша людина, але й що вона хоче
сказати, яким є її намір чи наміри. Тому контекст має бути частиною інтерпре-
тації слів, а вибір треба робити з декількох можливих інтерпретацій і вжитих
слів в поєднанні з тим, що вже було сказано, і тим, що буде сказано в діалозі.
Треба брати до уваги особу мовця та його соціальні відносини з людиною, з якою
він говорить/яку він слухає. Треба розуміти, що залишається прихованим і не
сказаним (часто навмисні двозначності, цілий репертуар), інакше кажучи ті стра-
тегії, які застосовує інша людина у своїй частині діалогу. Само собою зрозуміло,
що має місце зворотний процес, коли настає черга говорити слухачеві.

Для того, щоб зрозуміти прагматичну функцію, треба пам'ятати, що все, що є
сказаним чи висловленим, в діалозі має певну функцію стосовно до партнера,
інакше кажучи, соціальну функцію. Діалог - це не серія речень, а послідовність
тверджень чи декларацій. Кожне твердження є "дією". І термін "функція" також
містить значення "ефект". Ті, хто беруть участь в діалозі, несуть відповідальність
за те, що вони говорять.

Вчитися, як розпочати діалог, означає вчитися поважати іншого як партнера і
брати на себе відповідальність за досягнення в партнерстві з іншою людиною
задовільного завершення діалогу. Значення твердження має бути визначене через
співробітництво між партнерами. Діалог не молена розбити на серію окремих дій,
він є дією в собі, формою супердії, так би мовити.

Невдалий діалог може сигналізувати про закінчення спілкування або навіть кон-
такту між людьми. Діалог - це соціальна дія з усіма наслідками, добрими чи
поганими, які можна собі уявити. Отже, діалог спрямований на результат, відбу-
вається на різних рівнях, і структурований на різні етапи. Таким чином, діалог -
це цінний інструмент в ситуаціях, де наслідки невдалого спілкування між людь-
ми та релігіями є надто очевидними.

. Приклад: діалог між учнями як інструмент релігійної освіти
та викладання інших предметів у початковій школі
Джулія Іпґрейв, Велика Британія

Діалогічна релігійна освіта

Педагогічні принципи і стратегії діалогічного підходу з'явились внаслідок дослі-
дження релігійного та культурного впливу, який здійснювали учні моєї школи (в
Лесестері, Англія) один на одного. Дані для нього були зібрані у ході серії дискусій,
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юні учасники яких досліджували питання віри та релігійної ідентичності. Ці
дослідницькі дискусії стимулювали зацікавлення дітей релігійними питаннями;
створили для них безпечний форум для обговорення питань, що їх хвилювали;
надали їм можливість застосування критичних навиків; дали можливість учням з
гіршою успішністю висловити власну думку; заохочували атмосферу моральної
серйозності при обговоренні "важливих життєвих питань" і проблем, власне роз-
в'язання яких учні пропонували.

У результаті проекту з'явилось потрійне розуміння діалогу:

» Первинний діалог: визнання різноманітності та змін, щоденне зіткнення з
різними поглядами, розуміння уявлень.

н Вторинний діалог: позитивна відповідь на первинний діалог, відкритість до
відмінностей і можливість змінюватися завдяки зустрічі.

>> Третинний діалог: сам діалог; форми і структури словесного обміну, що базу-
ються на первинному і вторинному діалозі.

Застосування діалогічного підходу в класі

Після завершення проекту ця діалогічна модель була застосована у полікультур-
ній початковій школі, в якій я працювала, і згодом вплинула на наступний розви-
ток релігійної освіти в інших школах м.Лесестера. Застосування потрійного
розуміння діалогу викладене нижче разом з прикладами з моєї шкільної практи-
ки (Іпґрейв, 2001, 2003).

Первинний діалог

» Визнавати, що у класі існують різноманітний досвід, погляди, розуміння та ідеї.

^ Використовувати цей факт як ресурс для класних дискусій про вірування та
цінності.

» Впроваджувати нові точки зору в класну дискусію.

У школі, де я впроваджувала діалогічну релігійну освіту (РО), навчалися діти
різноманітної етнічної, релігійної та культурної приналежності, що й стало ре-
сурсом для дискусії. Досвід зіткнення дітей з відмінністю був розширений за
допомогою інтерв'ю з відвідувачами з інших релігійних громад та листування
через електронну пошту з дітьми з приміської католицької школи нашого міста,
а також із сільської початкової школи в Південному Сассексі. Матеріал для дис-
кусії було взято з кількох релігійних традицій. Також у класі учні розглядали
висловлювання людей з різними релігійними переконаннями, а також власні від-
мінні позиції з моральних питань, з приводу яких вони дебатували.

Вторинний діалог

* Сприяти створенню такої атмосфери в класі, при якій учні охоче вивчали б
питання різноманітності, ділилися своїми думками з іншими і вчилися у
них.

Н Залучати дітей до створення принципів релігійної освіти.

» Заохочувати запитання від дітей, щоб розвинути у них зацікавлення досвідом
та поглядами інших людей.
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Діти, з якими я працювала, мали підстави усвідомлювати напругу, яка часто
супроводжує релігійну різноманітність. Міжнародна напруженість (війни в Афга-
ністані та Іраку, конфлікт у Палестині та конфлікти між громадами в Ґуяраті)
вплинула на почуття різних релігійних громад міста. У цих умовах дітям прище-
плювали навики слухати інших і вчитися від них. На уроках релігійної освіти їх
заохочували обговорювати і самим встановити головні правила вивчення релігій.
Наприклад, клас, де навчалися діти 9-10 років, після дискусій обрав три принци-
пи, якими вони мають керуватися у навчанні: з повагою ставитися до релігії один
одного; говорити і думати про відмінності серйозно; бути готовими дізнатися щось
нове "навіть про свою власну релігію". Учні поверталися до цих правил і викори-
стовували їх в якості критеріїв успіху, коли оцінювали свою роботу наприкінці
кожного уроку. Учнів заохочували формулювати власні запитання при розгляді
інших релігій та поглядів, їх також вчили намагатися розглядати власну релігій-
ну традицію під кутом зору іншої людини. Наприклад, дітям-мусульманам про-
понували подивитися відеофільм про хадж - паломництво до святих місць - і,
уявляючи ніби вони дивляться на це з іншої планети, вибрати елементи, які
видалися б їм особливо дивними та скласти список запитань, які вони могли б
при цьому поставити.

Третинний діалог

»» Використовувати різноманітні методи, стратегії та вправи для полегшення
діалогу в школі.

» Запровадити на уроці такі види роботи, що заохочували б учнів висловлювати
власні погляди, обґрунтовувати їх і вести переговори.

»> Забезпечувати різні стимули для того, щоб ініціювати і підтримувати диску-
сію чи дебати (наприклад, малюнки, фільми, відеофільми, вивчення випадків
з життя, оповідань, вчення різних релігійних традицій).

Діти виконують різкі вправи на сортування, в яких вони повинні класифікувати
чи розмістити в певному порядку картки з різними твердженнями, словами чи
малюнками. Поки триває ця робота, вони впорядковують свої думки, перемовля-
ються одне з одним і обґрунтовують свій вибір. Наприклад, 8-річним учням дали
завдання закінчити речення "Мусульманин - це людина, що ...". В групах вони
мали вибрати чотири варіанти закінчення речення і записати їх на картках. По-
тім вони ділилися цими картками і класифікували їх під двома заголовками -
"вірування" і "практика" (що призвело до обговорення зв'язку між цими двома
поняттями), а далі визначити, які з цих висловлювань стосуються виключно му-
сульман, а які - різних категорій не-мусульман. Ще один вид діяльності, що
допомагає дітям розглянути різні точки зору - це рольова гра, в якій різні групи
чи окремі учні мають висловити аргументи на захист своєї позиції щодо певного
випадку з погляду певної зацікавленої групи. Один з випадків, який ми викори-
стовуємо, - це історія про тигра-людожера, що тероризував індійське село. Учні
тут грають ролі захисника природи, туриста, матері, дідуся, що втратив онука, і

г 'урядовця та обговорюють, чи треба вполювати і вбити тигра.

Діалог за межами класу

Діалогічний підхід до релігійної освіти успішно поширився за межі класу і спри-
яв порозумінню між релігіями та культурами, коли діти з багатьох початкових
шкіл з різних регіонів Великої Британії спілкувались за допомогою електронної
пошти. Використовуючи модель діалогу між релігіями, розроблену у двох шко-
лах м.Лесестер, почали поєднуватись за допомогою Інтернет-листування міські
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школи з приміськими, міські з сільськими, переважно "білі" школи з етнічно
неоднорідними школами. При цьому окремі діти могли спілкуватись через елек-
тронну пошту з партнерами зі школи, з якою їх школа була спарована. Листуван-
ня між дітьми відбувалося за організованим графіком, що був пов'язаним з планом
роботи з РО у цих двох школах. У діалозі через листування використовувалися
запитання та уявлення, що виникли на уроках РО і навпаки, матеріал їхнього
листування використовувався під час дискусій у класі.

Діалог розвивається, проходячи чотири стадії:

^ Вступ: учні знайомляться і намагаються потоваришувати, обговорюючи свої
інтереси та хобі, улюблені телевізійні програми і футбольні команди.

>» Учні обмінюються досвідом: дізнаються про сімейні традиції та релігійну прак-
тику один одного.

Н Питання віри: учні обговорюють засадничі питання своєї віри, наприклад,
життя після смерті, існування ангелів, початок світу.

^ Етичні дебати: учні ведуть дебати щодо моральності в таких питаннях як
насильство, права тварин, азартні ігри.

У деяких школах зуміли побудувати довготривалі дружні стосунки між учнями,
результатом яких була спільна участь в організації різних заходів, на яких зу-
стрічалися представники різних культур, наприклад спортивних змагань чи спіль-
них поїздок. Упродовж двох років діти з переважно мусульманської школи в
Лесестері і їхні друзі-католики проводили спільні заходи, зокрема яких діти-
мусульмани провели для католиків екскурсію по мечеті, а діти-хркстияни прове-
ли екскурсію для своїх друзів у церкві. Практичним результатом цих поїздок
стало створення електронних путівників по цих двох місцях поклоніння (мечеті і
церкві). Висловлювання дітей свідчать, що, на їх думку, успішний діалог через
електронну пошту сприяв позитивному порозумінню між культурами:

» "[Проект] показав мені, що християни - це живі люди. Ми називаємо наших
богів і пророків різними іменами, але це той самий бог і деякі з наших проро-
ків ті ж самі" (дитина-мусульманин, м.Лесестер)

» "Нам справді дуже сподобалося, бо ми могли спілкуватися з дітьми, що жи-
вуть далеко від нас і мають іншу віру" (дитина-християнин, графство Східний
Сассекс).
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РОЗДІЛ 4

КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ПІДХІД

Гайд Леґанґер-Кроґстад

Вступ

Фактично вся освіта є контекстуальною. Але чи потрібен тоді контекстуальний
підхід до освіти? Чи не був би більш відповідним у наш час глобалізації універса-
льний підхід? Мабуть, глобальний, підхід розвивав би спільні цінності через спільні
знання й, можливо, сприяв би кращому порозумінню між людьми. Чи швидше
навпаки? Контекстуальний підхід бере до уваги той факт, що знання пов'язані з
контекстом і що кожна людина дивиться на життя під своїм кутом зору і може
змінити його тільки за допомогою свідомих зусиль. Контекстуальний підхід має
справу з дослідженням тих окулярів, які культура дає людині, щоб через них
дивитися на світ. Глобальне порозуміння вважається головною метою контексту-
ального підходу, але для досягнення цієї мети він пропонує дещо інший шлях,
ніж універсальний чи європейський підхід.

1. Глобалізація

Глобалізація робить світ водночас меншим і більшим. Світ зменшується, оскіль-
ки Земля стає спільною сферою взаємодії людей понад національними та культу-
рними кордонами, але він стає набагато більшим через кількість народів і місць
на мапі світу, що здійснюють безпосередній вплив на нашу європейську свідо-
мість. З одного боку, існує взаємозв'язок та об'єднавчі чинники, з іншого боку -
незалежність і фрагментація.

Нові інформаційні технології створили інформаційне суспільство, усуваючи ко-
лишню проблему нестачі інформації. Тепер перевантаженість інформацією ство-
рює нові можливості, виклики і навіть проблеми. Стає все більш очевидним, що
володіти інформацією - це не те саме, що мати знання. Головний виклик сьогодні
- як озброїти дітей та молодь не просто знаннями, а знаннями, на основі яких
вони зможуть діяти. Як ми можемо зробити їх компетентними у їх теперішньому
і майбутньому житті?

Дослідження молодого покоління в інформаційному суспільстві характеризує це
покоління як "глокальне" (Брунстад, 1998, ст. 129-137). "Глокальний" - це нове
слово, комбінація слів "глобальний" та "локальний". Воно відбиває той факт, що
молоді люди володіють глобальною інформацією та формуються глобальним рин-
ком, але водночас вони самі визначають свій власний локальний світ. Почуття
відповідальності молоді не виходить далеко за межі їх особистого життєвого пла-
ну. Молоді люди беруть на сзбе відповідальність за свій особистий стиль життя,
формування власної ідентичності та побудову кар'єри, за свою сім'ю та друзів,
але вони не несуть відповідальності ні за своїх сусідів, ні за район, ні за регіон, ні
за націю. Здається, вони надто переймаються проблемами глобального світу і
тому схильні розв'язувати їх, створюючи більш практичний індивідуальний жит-
тєвий план. Це також може пояснювати, за Брунстадом, відсутність соціального
та політичного інтересу серед молоді сьогодні.
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Нескінченна кількість можливостей та очікувань зумовлює ніби параліч у став-
ленні до глобальних викликів, такий поширений й серед старшого покоління. Як
ми можемо навчати майбутні покоління громадянства та глобальної свідомості в
таких умовах? Як ми можемо допомогти їм "мислити глобально і діяти локально"?

Між контекстуальним підходом і глобальною метою немає суперечності. Глобаль-
на свідомість проявляється в локальних діях. Те, що ви є, наприклад, турботли-
вими батьками ваших біологічних дітей, не означає, що ви не здатні турбуватися
про дітей з вашої місцевості чи менш зацікавлені допомогою дітям з віддалених
країн. Глобальної свідомості навчають і вчаться, визнаючи відмінність між лока-
льними та глобальними чинниками на місцевому рівні. Однак, якщо щось справді
є глобальним, то воно впливає навіть на найменшу місцевість. При контекстуаль-
ному підході ми починаємо з простих місцевих структур і переходимо до складні-
ших. Згідно з цією теорією, компетентність в соціальних науках розвивається
передусім, коли учень співвідносить себе з простими структурами на місцевому
рівні, а далі розуміє взаємодію між місцевою спільнотою та ширшим контекстом.
Довготривала мета контекстуального підходу - це розвиток компетентності учнів
у розумінні співпраці та взаємодії в глобальному суспільстві.

2. Контекстуальність

Контекстуальність розглядають і як факт, і як програму. Уся освіта є контексту-
альною в тому сенсі, що вона сформована умовами свого контексту. Ці контексту-
альні чинники частково є явними і вираженими, але переважно вони приховані в
соціальних системах та культурах і як такі рідко висловлювані. У традиційних та
переваашо монокультурних суспільствах це добре спрацьовує, але не в суспільст-
вах з швидкими змінами та високою мобільністю. Зростаюча релігійна та культу-
рна різноманітність в Європі вимагає висловити ці приховані цінності та ідеї, щоб
зробити їх відкритими для дискусії. Контекстуальні чинники, такі як геогра-
фічні, історичні та соціальні структури, етнічні, релігійні та культурні фактори,
шкільні системи та освітню політику потрібно аналізувати та описувати. Такі
описи прихованих чинників мають на меті зробити освіту більш прозорою та
відкритою для меншин у суспільстві. Прозорість - це передумова для публічних
дебатів і демократичних переговорів про цінності та ідеї в освіті.

Ця потреба стає очевидною у найбільш північному графстві Норвегії, де цей кон-
текстуальний підхід вперше був розроблений {Леґанґер-Кроґстад, 2000). Дві куль-
тури меншин у цьому суспільстві - культури Квен і Самі - 15 років тому майже не
мали впливу на зміст освіти чи її цінності та потребували, щоб їх почули (Леґанґер-
Кроґстад, 1998). Контекстуальна теорія базується на Педагогіці пригноблених Па-
уло Фраєра (1996) та використовує суміш практики та антропологічних моделей
контекстуальної теології (Беванс, 1992). Релігійні та культурні умови цього регіону
вивчалися та описувалися, щоб надати освітнім органам влади, вчителям та студе-
нтам педагогічних університетів відповідні знання про культурні та релігійні умо-
ри у цьому регіоні (Крістіансен, 1996, Леґанґер-Кроґстад, 1995). Для освітніх органів
влади надання більших повноважень батькам з цих меншин, виявляючи вищий
ступінь прозорості в їх освітній політиці, було справжнім викликом.

Це показує, що загалом потрібна система, де меншини можуть змусити почути
себе, і де більшість при владі зобов'язана включити культурну різноманітність до
своїх навчальних планів та освітньої практики. Головною метою е робота з мінімі-
зації прихованого навчального плану в кожній школі. Це включає бажання висловити
контекстуальні чинники, що визначають освітню практику окремих шкіл.
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Освіта в Норвегії, як і в багатьох інших країнах, базується на тривалій моноку-
льтурній християнській традиції. Хоча Норвегія все ще має обмежений досвід
багаторелігійної реальності, непрямий вплив глобалізованого світу зумовлює не-
обхідність докорінних змін в освітньому мисленні. Цей процес трансформації
розпочався у Норвегії в 1980-х. Державні навчальні плани довгий час давали
місцевим школам значне відтермінування для пристосування цієї місцевості до
сучасної культурної різноманітності. Незважаючи на це, зазвичай школи не ада-
птувалися на місцевому рівні, особливо у сфері релігійної освіти. При зустрічах
з різними групами учнів та батьків вчителі відчували потребу у відповідних
підручниках. Підручники мали й далі мають великий вплив, тому, в більшості
шкіл великою мірою й надалі впроваджуються в життя лише національні міс-
цеві плани.

_&_Навчення у місцевій культурі ___

Контекстуальний підхід спрямований на використання життєвого досвіду дітей,
отриманого поза школою, в родині та в місцевій громаді. Цей досвід часто нечіт-
кий та несформований, але він надзвичайно цінний для освітнього використання,
На ньому можна будувати знання, і це будуть знання, пов'язані з власним світом
дитини. Школи мають на меті надати дітям компетентність для життя у їхніх
місцевих громадах. Дітей навчають, як шукати та пізнавати скарби релігійної
думки та дії у їхній спільноті. Якщо діти мають малий досвід визнання цінності
релігії, коли вони приходять до школи, то завданням школи є показати їм, як
релігія вплинула на мислення та поведінку людей, їх історію та культуру в най-
ближчому оточенні дітей. Створюючи місця для спільних зустрічей, школи дають
дітям можливість співпереживання, що підвищує їхню здатність помічати релі-
гію. Культурний контекст - це освітнє середовище, зміст освіти, та світ життя, в
якому вони повинні досягти життєвої компетентності (Афдал, Гаакедал та ЛеІ'ан-
ґер-Кроґстад, 1997).

Згідно з контекстуальним підходом, кожен соціокультурний контекст має певні
риси, спільну історію, матеріально-культурні артефакти, ритуали, релігійні свя-
та або святкування чи певні проблеми та виклики, які можуть служити спільною
основою для освіти. Контекстуальний підхід базується на соціокультурній ідеї
щодо навчання і особливу увагу приділяє потребі здійснювати навчальний процес
в автентичному оточенні (Виготський, 1987). Автентичне оточення є більш ком-
плексним, аніж шкільне, але перебуваючи у ньому, діти з різними здібностями до
навчання можуть впоратися з ним краще відповідно до їх власних інтересів. Про-
те співпраця між школою та суспільством необхідною передумовою для цього є

Один з викликів контекстуального підходу - це потреба співпраці між вченими та
школами для з'ясування прихованих чинників в освітніх структурах та культурі;
ще один виклик полягає у допомозі школам розпізнавати релігійні ознаки у міс-
цевій громаді.

р Контекстуальний підхід треба по-різному розвивати у кожному контексті (Валк,
2002, Хаймброк, 2004). Для того, щоб запобігти вузькому сприйняттю місцевого
матеріалу, його треба розглядати у ширшому контексті і оцінювати та критику-
вати на рівні національного навчального плану та міжнародних стандартів.

Контекстуальний підхід є корисним при викладанні усіх шкільних предметів.
Контекстуальний підхід до релігійної освіти використовує теорію контекстуаль-
ної теології для дослідження релігії, вираженої в контексті місця навчання. Релі-
гія, як емпіричне, а не нормативне явище, перебуває в центрі зацікавлення
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контекстуального підходу. Релігію можна вивчати з книжок, а можна вивчати в
сучасній культурі. Цей підхід надає значущості релігії, відповідно до того, як
вона виражена в щоденному житті людей, у спільних цінностях, у звичках і тра-
диціях, а також протягом історії та в культурному оточенні. Головною метою
цього підходу є допомогти учням досягти компетентності у визнанні релігії та її
ознак, виражених у їх місцевій громаді, а також зрозуміти, яким чином ця місце-
вість пов'язана з іншими частинами земної кулі та який вплив на неї мають
глобальні, події.

Контекстуальний підхід до релігійної освіти зосереджується більше на конкрет-
ному та винятковому, а менше - на абстрактному і загальному. Він зосереджуєть-
ся переважно на релігійному житті і менше на релігійній доктрині. Соціокультурне
оточення учнів вважається важливішим на початку навчального процесу, ніж
підручники. Щоб досягнути навчальних цілей пристосування національного на-
вчального плану до місцевих потреб є необхідним.

3.1. Приклад 1: Проект "Школа та громада"

Гайд Леґанґер-Кроґстад, Норвегія

Вступ

Школа як інституція схильна жити своїм власним життям, частково відокремле-
ним від громади. Школи мають бути безпечним місцем для дітей, де вони почува-
тимуться захищеними, але їх відірваність від громади - це небажаний побічний
ефект. Коли школа відкрита до ширшого світу, то освіта у ній буде громадянсь-
кою. Загальна мета освіти в Норвегії - це забезпечення школою:

10. співпраці з домівками учнів і того, щоб батьки/опікуни несли спільну зі шко-
лою відповідальність;

11. залучення місцевої громади до освіти належним чином (Навчальний Плакат).10

Норвезький Парламент прийняв рішення, що Навчальний Плакат повинен чітко
висловити потребу батьківського впливу на школу. Співпраця з батьками та міс-
цевою громадою завжди була важливою, але тепер, коли у батьків "менше часу"
і кількість волонтерів зменшується, політики зацікавлені у підтримці місцевих
громад через школи. Неформальна освіта - це важлива частина виховання дити-
ни. Але цей ідеал - давати батькам можливість впливу на школу та співпраці з
нею - не завжди легко реалізувати у різних шкільних середовищах.

Участь у житті громади - це загальна мета освіти, і вміння брати участь навчають
через постійне залучення до життя у громаді. Школи відіграють ключову роль у
цьому навчальному процесі, адже майже всі діти з норвезьких громад належать
до системи публічних (громадських) шкіл, оскільки в Норвегії дуже мало прива-
тних шкіл. Таким чином, школа відображає різноманітність суспільства, в якому

гвона розміщена — і багатство різноманітності, і конфлікти. Мета освіти — підтри-
мати розвиток зацікавлення учнів ширшим світом. Контекстуальний підхід надає
пріоритет навчанню в автентичному оточенні, і навчанню через безпосередні зу-
стрічі з іншими людьми. Це можуть бути зустрічі між різними школами, між
поколіннями, між людьми різних професій, між різними шкільними предмета-
ми, між релігіями, між світським і релігійним, і між школою і суспільством.

10 Реформа освіти під назвою Сприяння Знанням, запроваджена 2006 року, включила цей Навчальний Плакат до
списку 11 ключових принципів освіти: ИПр://«\^ .̂зЬг1:іп§е1.по/іппз/2003/200304-268-002.п1:тІ

81



Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи

Проект "Школа і громада" відбувається щороку у громаді, розміщеній в долині
біля Осло - Ломмедален в Берумі. Ця громада має певні риси передмістя завдяки
порівняно швидкому приросту населення - з 350 до 11 000 жителів за останніх 15
років. Через таке значне розширення громаді бракує стабільності. Дуже мала
кількість мешканців має довгу та вкорінену історію проживання у цій долині;
більшість з них майже не мають свідомої місцевої ідентичності. У цій місцевості
збереглися матеріальні пам'ятки історії - численні старовинні будівлі XVII сто-
ліття, про які належним чином піклувалася родина спадкоємців перших власни-
ків чавуноливарного заводу. Історія цього заводу досліджена і в майбутньому
може лягти в основу освітнього проекту.

За 10 років свого існування проект "Школа і громада" став усталеною традицією,
об'єднавши зусилля дітей та молоді і їх батьків, дідусів та бабусь, друзів та сусі-
дів, яким учні представляють результати освітнього процесу з основної теми року
(Леґанґер-Кроґстад, 2003), У цьому кооперативному освітньому проекті викорис-
товуються назва і традиції майже забутого свята через його діалогічний потенці-
ал: традиція меси Св.Михаїла наголошує на відчинених дверях між людьми і
громадою.

Меса Св.Михаїла як спільне місце зустрічі

» Св.Михаїл - це спільний ангел у трьох релігіях.

» Меса Св.Михаїла святкується, щоб "відчинити двері" між людьми.

Св.Михаїл є найбільш екуменічним з усіх ангелів, оскільки походить з єврейської
традиції, а потім з'являється у християнській та мусульманській традиціях.
Св.Михаїл - це архангел у всіх трьох релігіях, "оборонець від зла та насмішок
диявольських"11 . За народними традиціями восени, 29 вересня, збирали врожай і
заганяли худобу з пасовиськ до хлівів на час зими. Коли тварини були в безпеці,
селяни могли залишати хвіртки відчиненими, щоб сусіди могли відвідувати один
одного, не перелазячи через паркан.

Меса Св.Михаїла - це освітня програма, яка відбувається щороку восени. Ця
традиція з'явилася 10 років тому, коли було збудовано нову церкву в цій місце-
вості, як результат ініціативи місцевих парафіян Церкви Норвегії. Парафіяни
хотіли відзначити політику відкритих дверей своєї церкви, запрошуючи всі шко-
ли цієї місцевості взяти участь у спільному проекті12. Церква розміщена непода-
лік від середньої школи, в якій навчаються всі учні після закінчення чотирьох
менших початкових шкіл. Щороку обирають нову головну тему для роботи у
школі, її досліджують з різних перспектив та на різних рівнях, маючи на меті
представити результати на святі Відкритого Шкільного Дня, що відбувається в
суботу в церкві та в середній школі. Тема, яка щороку служить точкою відліку
для цього проекту, має бути пов'язана з цією місцевістю, щоб бути цікавою для

111994 року Папа Іван Павло II попросив вірних знову відродити Молитву до Св.Михаїла, як частину битви наших
угГсів "проти сил темряви та проти духу цього світу". Папа сказав: "Нехай молитва зміцнигь нас на духовну битву, про
яку нам говорять в Листі до ефесян: "Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його!" (Еф.6:10).
Книга Об'явлення говорить про ту саму битву, змальовуючи нам образ Святого Архангела Михаїла (06.12:7). Папа
Лев ХНІ також, очевидно, жваво пригадав цю сцену, коли наприкінці минулого століття запровадив спеціальну моли-
тву до Св.Михаїла у всій Церкві: "Святий Архангеле Михаїл, захисти нас у битві, будь нашим охоронцем від зла та
насмішок диявольських". Хоча сьогодні цю молитву вже не виголошують наприкінці меси, прошу вас не забувати її
і виголошувати, щоб отримати допомогу у битві проти сил темряви та проти духу цього світу." [Папа Іван Павло І!,
Цариця Небесна, 24 квітня 1994] пґір://уущуі/.емп.сот/ехрегт/ап5\тегз/з1цтііспае! ргауег.Ит.т.

12 Якби у цій місцевій громаді були інші релігійні інституції, їх би теж включили. Там немає ні мечеті, ні синагоги, ні
буддистського храму.



Освітні умови та методологічні підходи

всіх його учасників. Цей освітній проект, що базується на співпраці, має на меті
відкрити двері між різними інституціями цієї місцевості: між школою та церк-
вою, між різними школами, між поколіннями, між різними шкільними предме-
тами, між релігіями, між світським і релігійним та між школою і суспільством,

Програмний комітет, що складається з представників церкви, школи та громади
вирішує, яким місцевим художникам доручити візуально зобразити головну тему
проекту. Ці художники співпрацюють з дітьми, які в процесі роботи над проек-
том вчаться виражати ідеї за допомогою мистецтва. Цей комітет також обирає
головну тему та надає вчителям допомогу в підготовці до Відкритого Шкільного
Дня - найцікавішої частини меси Св.Михаїла. Він відбувається в суботу, найбли-
жчу до 29 вересня, дня Св.Михаїла. Традиція святкування меси Св.Михаїла май-
же втрачена в євангелістській Лютеранській церкві, до якої належать більшість
норвежців13. Проте Національна Рада при Церкві Норвегії робить зусилля, щоб
відновити цю традицію14. У Відкритий Шкільний День учні показують результа-
ти своєї роботи з головної теми на відкритій сцені, на подвір'ї школи та у класах,
де паралельно відбуваються різні заходи.

Комітет забезпечує керівництво проектом і надає допомогу вчителям, залучаючи
певних фахівців, місцевих художників, фотографів, хореографів, акторів та му-
зикантів. Це робиться, щоб додати учасникам натхнення до викладання та ви-
вчення основної теми проекту. Фахівці допомагають вчителям чи безпосередньо
учням досліджувати тему за допомогою драми, творчої роботи над плакатами і
скульптурами, пісень, музики та інших видів діяльності. Відповідно до теми ор-
ганізовують також спільну аматорсько-професійну культурну програму, щоб про-
вести заходи, що об'єднують в церкві різні покоління. Цього дня відбуваються
концерти, виставки, різноманітні заходи та. лекції. За допомогою відкритих лек-
цій висвітлюються різноманітні діалогічні теми стосовно світових релігій.

Головні теми

Головні теми повинні стосуватися різних шкільних предметів; лише тоді вчите-
лям зрозуміло, як їх можна викладати у міждисциплінарний спосіб. Упродовж
всіх років існування проекту обиралися такі головні теми: Казки; Народні пісні;
Осінь та збір урожаю; Жінки у місцевій історії; Певний автор; Друге тисячоліття:
Ісус; Моя домівка; Норвегія 1905-2005 років - порівняння. 2005 року Норвегія
святкувала ювілей мирного розірвання унії зі Швецією 1905 року. Метою цього
ювілею було "глянути по-новому на історію, цінності та можливості нашої краї-
ни, щоб побачити норвежців громадянами світу". На національному рівні прово-
дилася дискусія про Багатокультурну Норвегію з таких питань:

Чию спадщину включає наша "національна" історія?

З яких понять складаються "Норвегія" та "норвежці" сьогодні?

У зв'язку з цими питаннями і з полікультурної перспективи учні можуть вивчати
г різноманітні корені та внески в сучасне суспільство з таких предметів як мова,

історія, соціальні науки, природничі науки та довкілля, мистецтво та народні
промисли, музика, трудове навчання та фізична культура. До релігійного виміру
можна звертатися, розглядаючи культурні корені християнства, починаючи з єврей-
ської/грецької традиції і закінчуючи єгипетськими, сирійськими, вавилонськи-
ми та римськими елементами. Тривала історія християнства мала вплив на історію

13 Членство: 3,88 мільйонів - 85,7% населення
14 Ь«р://VVV^/VV.КІ̂ і<еп.^ю/Ве5Іиг^е І̂сIе_о^§апе^/^1у^^єте1сI:!Т1?рNу^^е^Ш=54&рNу^^еЖа1;=4&рVес11:аКÎ '=49
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Норвегії, і її теж можна вивчати. Можна звертатися теж до точок дотику між
релігіями в історії та екуменічним потенціалом їх спільних коренів. Можна вклю-
чити урок про вживання термінології в полікультурному суспільстві, щоб допо-
могти учням зрозуміти різницю між мовою винятковості та мовою поєднання
стосовно релігії.

2000 року, коли їеус був головною темою, діти працювали у різний спосіб над
іконами. Професійний іконописець навчав старших учнів техніки православного
іконопису, а молодші вчилися писати ікони на папері чи склі. Найстаршим уч-
ням було дано завдання зобразити сучасного Ісуса в скульптурі, використовуючи
доступні дешеві матеріали. "Яким ми знаємо Ісуса?", "Ісус як людина і Бог",
"Втілення", "Образи Ісуса сьогодні" та "Ісус як частина мусульманської традиції"
- такими були теми цього проекту.

Іншого року відомий хореограф ставив з дітьми вистави на основі казок, а профе-
сійні фольклорні танцюристи працювали з дітьми, коли головною темою були
народні пісні. Головним тут є те, що це спільне зусилля вчителів та фахівців,
наданих церквою, перєвалшо місцевих митців (за умови їх згоди) надихає вчите-
лів на нові ідеї для навчання.

Щороку у церкві проводиться виставка, де роботи професійних художників та
учнів виставляються разом. Наприклад, фотографії будинків передмістя, зроб-
лені учнями, редагувалися на комп'ютері. Фотограф навчив учнів техніки редагу-
вання та обговорив з ними вибір мотивів. Він допоміг їм виявити типові риси у їх
власних будинках, обрати об'єкти для фотографії та дав їм завдання письмово
прокоментувати свій вибір. Молодші діти малювали "Дім своєї мрії". Інші дослі-
джували такі питання: "Чому я почуваюся як вдома в своєму будинку?", а також
"Де мій другий дім?" До цього можна додати інші питання: "Які відмінності
існують між різними домівками?", "Які спільні, риси мають моя і твоя домівка?",
"Що робить церкву домом для тих, хто там збирається?", "Якою мірою я почува-
юся як вдома у моїй церкві/ мечеті/ синагозі/ буддистському храмі?", "Як тема
'дому' використовується у різних священних текстах?"

Адаптація контекстуального підходу

Контекстуальний підхід можна використовувати, коли в освітній системі існує
нестача підручників чи інших навчальних матеріалів. Дослідження релігії в міс-
цевому контексті через суміш історичного матеріалу, фактів та емпіричної релігії
чи культури часто відкриває дітям очі на релігійний вимір щоденного життя.
Матеріалами для. такого дослідження можуть бути календар в суспільстві, до-
машні традиції, одяг, їжа, яку ми споживаємо, правила вживання їжі, їжа в
релігійні свята, привітання, традиції власних імен людей та назв вулиць, шкіл та
лікарень, організація сімейного життя, космологія, етика та моральні цінності,
будівлі, мистецтво та символи. Релігія проявляється через культурне середовище
багатьма шляхами, але часто необхідно зосередитися на релігійній перспективі,
щоб бути здатним побачити її. Учням часто потрібно брати участь в освітньому

- процесі під керівництвом вчителя чи інших дорослих чи фахівців, щоб знати, що
саме вони мають шукати. Усе це можна досліджувати з перспективи релігії.

Релігійний вимір проекту про казки можна здійснювати наступним чином: Різні
культури мають народні казки на спільну тематику. Казки тісно пов'язані з релі-
гійними традиціями. Одна й та сама народна казка може існувати в різних варі-
антах відповідно до культурного контексту, в якому її розказують. Як виглядають
наші казки і чи знаємо ми подібні казки, з якими їх можна порівняти, з інших
культурних середовищ?
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Народні пісні часто мають релігійні мотиви і відображають релігійні інтерпре-
тації минулих часів. Що вони нам говорять про релігійне життя попередніх поко-
лінь? "Жінки в минулі часи" можуть допомогти учням зрозуміти свою власну
ситуацію у світлі історії. Ознайомлення зі старовинними традиційними звичаями
та етичними правилами може додати різні перспективи до розуміння релігійних
традицій, якими вони є в сучасному суспільстві.

Меса Св.Михаїла - це стара традиція, але не надто закріплена чи вкорінена. Це
означає, що вона може бути відкрита до оновленого використання та нових тради-
цій. Школи можуть використовувати цього екуменічного та діалогічного ангела,
що символізує політику відкритих дверей у їх власній місцевості та у свій влас-
ний спосіб для створення місця зустрічі у їх місцевій громаді.

3,2. Приклад 2: В гостях на релігійному святі іншої культури

Петер Шрайнер

Вступ

Багато європейських шкіл визнають та інтегрують у своє навчання та шкільне
життя свята релігій, відомі (принаймні) деяким учням та їх родинам. Свята мо-
жуть будувати мости між людьми різної віри. Це переважно робиться у початко-
вих школах, враховуючи те, що свята мають велике значення для учнів, що
належать до певної релігійної традиції.

Для цього існують певні педагогічні причини. Молодші учні особливо цінують
те, що важливі події у їхньому житті визнають у школі. При навчанні старших
учнів свята можна використовувати для обговорення цінності релігійної прак-
тики, відносин між суспільством, релігією та приватною сферою, доречності
релігії в суспільстві.

Важливість свят

Свята є важливими з декількох причин.

» Наша власна практика свят може відкрити для нас свята інших людей, беру-
чи до уваги подібності та відмінності.

М> Запроваджуючи і святкуючи "власні" свята і свята "інших", ми маємо чесно
визнавати не лише їхню красу та цікавість, але й те, що вони можуть бути
дивними чи набридливими.

» У центрі мають перебувати люди, що святкують свято. Свята надають чудові
можливості для першої зустрічі та подальшого діалогу. Знання про свята віді-
грають важливу роль у спільному житті сусідів.

Відзначення свят
г

" Свято можна відзначати у різний спосіб. У деяких випадках календарі релігійних
свят є в класі і вчителі обговорюють важливість декотрих свят з учнями та/чи
їхніми батьками. Робітнича партія вЬар15 в Англії має довготривалу традицію
випуску календарів релігійних свят. Ці календарі містять інформацію про свята
головних релігійних традицій в Англії та Вельсі і можна придбати також їх варі-
ант з малюнками. Європейську адаптацію цього календаря можна придбати через
Європейську Асоціацію Світових Релігій в Освіті16 (ЄАСРО). Сприяння відкри-
тості до різноманіття релігій та світоглядів може стати метою при запровадженні
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релігійних свят в навчальний процес або запровадженні їх елементом ширшого
шкільного життя. Відзначення релігійних свят може надати учням можливість
визнати багатство різноманітних культур у їх власній традиції і помістити їх
власний досвід у ширший контекст. Важливим видається не використовувати при
цьому учнів як представників певної релігійної традиції, тобто не робити їх екс-
пертами з цієї традиції. Відзначення свята у класі має створити почуття спільної
діяльності. Хоча ставлення до певних свят може бути різним. Багато шкіл вже
розвинули "традицію" свят, наприклад, включають мусульманське свято закін-
чення посту до навчального процесу разом з більш світськими подіями деяких
християнських свят. У кожній з головних релігій є також найбільш відомі та
улюблені свята, що займають центральне місце у релігійній традиції. Під час
навчання можна визнавати та інтегрувати у шкільне життя ряд свят, таких як
дитячі свята, дні народження релігійних лідерів, святкування Нового року та
важливих для кожної релігії священних подій.

Свята різних релігій можна використовувати, щоб учні ділилися власним досві-
дом. Учні можуть погодитися щодо сфери дотримання посту, наприклад, деякий
час не дивитися телевізор. Вони можуть розробити таблицю, в якій будуть відмі-
чати свої "успіхи". У цей час. важливо організовувати зустрічі, щоб ділитися до-
свідом та невдачами.

Хоча не всі учні в багаторелігійному класі можуть сказати: "Це свято моєї тра-
диції", важливо додати до спільного святкування більш специфічні елементи для
тих учнів, котрі належать до цієї релігійної традиції. Тоді навчання може відбу-
ватися у вигляді руху між спільним досвідом та індивідуальними переживання-
ми. Відмічаючи свята, корисно уявити ситуацію, при якій сусіди запрошують
один одного в гості на свято. Коли сім'я мусульман запрошує сім'ю християн на
закінчення посту в кінці Рамадану, очевидно, що вони будуть господарями, а
християни - гостями; вони знайомі з цим святом, а християни поводяться невпе-
внено. Коли свято відмічають у класі, участь бере цілий клас; хоча воно не є
святом для кожного, отже, існують різні ролі. Тут у вас теж є господарі та гості.
Це треба брати до уваги у процесі підготовки.
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КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ
КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ та ПРОЕКТУ
"ШКОЛА ТА ГРОМАДА": МЕСА СВ.МИХАЇЛА

Контекстуальний підхід:

^ використовує спільну рису чи місце зустрічі в культурному середовищі як
основу для міжрелігійного та міжкультурного навчання;

» базується на соціокультурній ідеї про навчання і підкреслює потребу навчаль-
ного процесу в автентичному оточенні;

» визнає, що кожний соціокультурний контекст має певні риси, спільну істо-
рію, матеріально-культурні артефакти, ритуали, свята чи святкування, про-
блеми чи виклики, які можуть служити спільною основою для освіти;

Й- особливо корисний, коли в освітній системі існує нестача підручників чи інших
навчальних матеріалів.

Св.Михаїл - це спільний ангел у трьох релігіях, тому меса Св.Михаїла має діало-
гічний потенціал і наголошує на ідеї відкриття дверей між різними інституціями
певної місцевості: між школою та церквою, між синагогою та мечеттю (якщо це
можливо), між різними школами, між поколіннями, між різними шкільними
предметами, між фахівцями, між релігіями, між світським і релігійним та між
школою і суспільством.

КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІ!
ПЕРЕБУВАННЯ В ГОСТЯХ
НА СВЯТІ ІНШОЇ КУЛЬТУРИ

^ Релігійні свята можна відмічати у класі, щоб збудувати мости між людьми
різної віри.

^ Сприяння відкритості до різноманіття релігій та світоглядів може стати ме-
тою при запровадженні релігійних свят у навчальний процес або запрова-
дженні їх елементом ширшого шкільного життя.

» Відзначення релігійних свят може надати учням можливість визнати багатс-
тво різноманітних культур у їх власній традиції, помістити їх власний досвід
у ширший контекст і виявити подібності та відмінності між ними.
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ЧАСТИНА Ні

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ПИТАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
І РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР



РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ:
ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ ПІДХІД

Джон Кіст та Хейд Леґанґер Кроґстад

Вступ

Третій розділ нашого посібника присвячено питанням створення сприятливої ат-
мосфери для роботи вчителів у класі. Він підкреслює важливу роль освітніх про-
грам, педагогічної підготовки, керування школою і класної роботи. В Розділі II
описувалося, як керувати релігійним розмаїттям у класі якомога ефективніше,
широко застосовуючи спілкування у формі діалогу. Однак роботу в класі не мож-
на відокремлювати від життя решти школи. Цінності, що пропагуються школою
як суспільною освітньою установою, а також кожною окремою школою, творять
основні засади класної роботи. У розмаїтій Європі вони можуть встановлюватися
на національному, регіональному і/або місцевому рівнях освітньої системи. Шкільні
системи тісно пов'язані з релігійним ландшафтом певної країни. Залежно від
релігійного поділу існують також паралельні шкільні програми.

В колишніх монокультурних суспільствах поширеним явищем було підпорядку-
вання школи державі чи церкві, тоді характер школи відображав релігійні чи
ідеологічні цінності керівної установи.

У все більш плюралістичному суспільстві передумовою надання прав людини чле-
нам релігійних меншин, а дітям - знань, необхідних для життя у глобалізовано-
му світі, є переоцінка цінностей, що лежать в основі шкільної системи. Визначити
загальні цінності, необхідні для школи майбутнього, можна лише за допомогою
спільної дискусії на національному чи регіональному рівнях з урахуванням релі-
гійних традицій та історії, за допомогою діалогу з релігійними громадами.

_1. Навчальне середовище ___

Освітні програми, шкільна адміністрація та ідентичність школи мають вирішаль-
ний вплив на методику роботи в окремому класі. Методика роботи окремого вчи-
теля значною мірою формується під впливом колег з тієї ж школи. Разом вони
генерують спільне розуміння того, як провадити свою професійну діяльність. Часи,
коли вчитель виконував соло, давно минули. Колективна теорія викладання ви-
значає ідентичність школи. Однак такі теорії часто виникають у менш плюраліс-
тичних суспільствах, і вони можуть виглядати сумнівними у сучасному суспільстві,
Ідентичність більшості шкіл слід переформувати, щоб включити і почати цінува-
ти релігійне розмаїття. При плануванні майбутнього розвитку школи слід серйо-
зніше ставитися до релігійного виміру в освіті. Це означає, що політики усіх

г рівнів і керівники навчальних закладів повинні включитися у процес переосмис-
лення ціннісної бази освіти, особливо у глобалізованому суспільстві. Розділ І цьо-
го посібника подає теоретичну базу такого переосмислення.

Занадто довго ігнорувався релігійний вимір в освіті через неможливість знайти
спільну мову. Сприймаючи релігійне розмаїття як проблему, а не позитивну сто-
рону, політики радше примножують існуючі проблеми, а не вирішують їх. До
культурного розмаїття можна звертатися і не торкаючись релігії. Релігійне роз-
маїття як частина програми «Освіта за демократичне громадянство» є також
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частиною спільного зацікавлення дослідників релігійної освіти і Ради Європи.
Підхід до міжкультурної освіти, розроблений Радою Європи та Європейською ко-
місією (Рекомендації для викладача міжкультурної освіти, 2000), передбачає ство-
рення позитивного середовища для міжкультурної та міжрелігійної освіти
(Релігійний вимір міжкультурної освіти, 2004). Створення такого середовища є
можливе лише за активної участі політиків, шкільного управління, шкільного
керівництва, відповідної кваліфікації вчителів у складанні і координації навчаль-
них програм,. Поза освітньою системою важливими партнерами у створенні тако-
го навчального середовища є батьки, релігійні спільноти і громадські організації.

2. Мотивація поваги до релігійного розмаїття
в різних освітніх колах

Вчити цінувати розмаїття і жити з релігійними відмінностями треба школах чи
коледжах. Види розмаїття є також досить відмінні. Один із видів - навчальний,
де учні виявляють особливі потреби, які слід задовольнити, або мають таланти,
які слід розвивати. Інший вид - соціальне розмаїття, коли учні належать до
різних соціально-економічних груп. Етнічне розмаїття є ще однією очевидною
формою, пов'язаною з розмаїттям мов і культур. Сюди може входити і релігійне
розмаїття, проте не завжди. Культурне і релігійне розмаїття - це різні поняття,
оскільки одна релігія може мати послідовників різного культурного походження.
Цей посібник зосереджується на релігійному розмаїтті, коли учні мають різні
вірування, звичаї, прояви і цінності; а також на дуже важливому в глобалізова-
ному суспільстві релігійному діалозі.

3. Етапи та особливості

Перш за все, цінувати розмаїття можна зчити на будь-якому етапі освіти, від
найменших дітей аж до дорослих, і далі до кінця життя. Доведено, що освіта,
отримана в ранньому віці найкраще розвиває характер, а тому дорослі, котрі
працюють з маленькими дітьми, мають особливий вплив на ефективність розвит-
ку навичок та поглядів, потрібних дітям, щоб цінувати розмаїття. Наприклад,
види іграшок, історій чи інших матеріалів, що використовуються в дошкільній
освіті, дають можливість учням ознайомитися з низкою різних артефактів і усві-
домити розмаїття як норму. Водночас як досвід інших дорослих і дітей, а також
відвідання різних місць можуть мати схожий ефект.

На обов'язковому шкільному рівні вчителям доступні такі ж можливості, хоча і в
трохи іншому вигляді залежно від віку учнів. Заклади вищої освіти та універси-
тети також можуть їх дублювати, хоча контекст і характер можливостей буде
змінюватися.

Усі описані етапи спостерігаються як у релігійному, так і в нерелігійному середо-
вищі (тобто, в релігійних школах чи школах без релігійного ухилу). Повага до
розмаїття повинно виховуватися в обох середовищах. Незалежно від переваг чи

' недоліків кожного з них, освіта дітей і молодих людей в релігійних установах не
повинна бути вузькою, монокультурною чи ексклюзивною. Самі ж релігійні і
нерелігійні заклади зацікавлені заохочувати свою молодь цінувати розмаїття.
Особливо важливою є якість процесів у різних аспектах освіти, незалежно від
етапу чи осередку. Саме вони визначають ефективність виховання цінування роз-
маїття. Таке цінування повинно бути результатом послідовності та взаємопрони-
кнення різних аспектів освіти. Суперечливі ідеї підривають логічність процесу
виховання, спрямованого на цінування розмаїття та діалогу.



Загальношкільні питання міжкультурної освіти і релігійний вимір

4. Шкільна мораль

Перш за все, важливу роль відіграє сама мораль навчального закладу, оскільки
вона визначає загальний клімат і середовище освіти. Якщо цінності, проповіду-
вані закладом, не поважають розмаїття і не заохочують поважати і цінувати його,
то сучасні, прогресивні форми освіти швидше за все не приживуться в навчально-
му закладі або в навчальних програмах. Це також означає, що всі, хто створює і
підтримує мораль закладу, залучені також і до процесу формування і управління
навчальним закладом. У Великобританії відповідальність поширюється і на адмі-
ністрацію (а через неї на батьків і на ширшу громаду, яку вона представляє і на
яку впливає), і на персонал, як викладацький, так і не викладацький. Крім лю-
дей, важливою є сама організаційна система, що виховує і відображає певні цін-
ності.

Позитивні цінності, такі як знання і відсутність стереотипів, повага і ввічливість,
цінування особистого, сім'ї і спільноти, відсутність дискримінації і переслідуван-
ня, позитивний погляд на різноманітні традиції і відмінності - усі ці чинники
лежать в основі правильної моралі.

5. Шкільна політика

По-друге, важливою є також відповідна політика навчального закладу, оскільки
вона допомагає позбутися того простору, в якому знецінюється розмаїття. Напри-
клад, вступна політика, яка часом буває дискримінаційною залежно від характе-
ру і типу закладу, повинна бути максимально відкритою і чесною. Політика щодо
поведінки і хуліганства, особистого і суспільного розвитку повинна визнаватися
усіма.

6. Шкільна адміністрація

По-третє, реальне життя і методики навчального закладу мають надзвичайну вагу,
оскільки вони або показують позитивний приклад і відображають правильність
впровадження моралі і політики, або ж вони виявляють розбіжність між пропові-
дуваним і практикою. Білмпість дітей найкраще вчаться на прикладах, особливо
у ранньому віці, тому щоденне життя закладу має надзвичайний вплив на те, як
сприймається розмаїття. Життєві аспекти, особливо важливі для цінування релі-
гійного розмаїття і діалогу, — це надання умов для сповідування релігії чи прове-
дення богослужінь, наявність навчального середовища у шкільних загальних
місцях, існування бібліотеки чи інших ресурсів, використання розмаїття у шкі-
льній спільноті і зацікавлення цією проблемою, політика адміністрації і відноси-
ни між членами колективу, а також між персоналом та учнями. Те, як школа
займається роботою над розмаїттям у житті своєї спільноти, є також добрим інди-
катором того, як вона цінує це розмаїття.

^к]дьн| програмІ й

По-четверте, ще одним важливим чинником є навчальні програми, оскільки саме
тут закладаються перспективи для персоналу і учнів безпосередньо вивчати пи-
тання, пов'язані з цінуванням релігійного розмаїття і діалогу. Якщо таких перс-
пектив нема, то й цінування зводиться до нуля. Якщо їх є небагато, або ж вони
спорадичні, символічні чи негативні, тоді їхня дійсність підривається. Якщо ж
вони послідовні, а навчальна програма пропонує широкий діапазон навчальних
можливостей, наприклад в релігійній освіті, гуманітарних дисциплінах,
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•Ігромадянській освіті, та споріднених предметах, як-от літературі чи мистецтві, ^в
тоді програма буде доповнювати і пропагувати мораль школи. _,

Релігійні середовища мають позитивну перевагу у вихованні розуміння релігійно-
го розмаїття і діалогу, оскільки саме вчення більшості вір каже поважати тих,
хто має іншу віру, навіть якщо вони, можливо, і помиляються. Оскільки релі- —^
гійні осередки зазвичай є результатом впровадження релігійних цінностей у прак- *••
тику, то й мораль, життя і програми таких осередків повинні бути особливо ри
чутливими до потреб цінування релігійного розмаїття і заохочення діалогу. Спо-
соби впровадження можуть відрізнятися від способів у нерелігійному осередку
залежно від контексту, історії чи характеру закладу, однак факт, що це релігій-
ний осередок не означає, що питання релігійного розмаїття і діалогу для нього £Ц
неактуальні чи неважливі.

е
8. Перелік основних питан^для самооцінки І дій —

Цей перелік основних питань для самооцінки повинен допомогти різним партне- _
рам визначити свою роль у створенні належного середовища для викладання і ^
навчання. <•_ч

8.1. Мораль і цінності С

М> Якою є система цінностей школи чи коледжу? ^̂

^ Хто її визначає і хто впроваджує? Р^

» Чи вона заохочує і виховує діалог і повагу?

^ Чи вона відображає релігійний вимір міжкультурної освіти? р^

» Чи батьки і громада знайомі з цими цінностями, і чи погоджуються з ними?

—ї> Яке місце у загальному баченні чи меті школи посідає міжкультурне вихо-
вання?

8.2. Освітня політика
Й» Чи вступна політика школи враховує розмаїті потреби учнів і громади?

ї> Чи політика щодо поведінки, хуліганства, особистого і суспільного розвитку
поширює ідеї міжкультурної освіти, і чи виховує цінування релігійного роз- р^
маїття і поваги?

ц
8.3. Шкільна адміністрація та управління ^_

* Наскільки шкільна адміністрація та процес управління відображають потре- ^

г

 г бу цінувати розмаїття? ^™

І* Наскільки шкільні традиції засновані на домінуючій у державі релігії? £2

М» Наскільки шкільний календар віддзеркалює релігійне розмаїття? ^̂

» Наскільки шкільні свята відображають розмаїття релігійних свят?

» Чи існують спільні дні святкувань, засновані на спільних людських якостях, р_
наприклад день 00Н?
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» Як вибір свят віддзеркалює релігії, представлені вчителями і учнями школи?

» Як школа задовольняє потреби святкування різних релігійних свят?

Н Наскільки шкільна їжа відображає розмаїття культур і потреб?

» Як вирішуються питання носіння певного одягу або релігійних символів?

И> Наскільки де відображає розмаїття учнів у школі?

» Як, за потреби, вирішуються конфлікти?

8.4. Навчальна програма

>> Чи проводила школа моніторинг впровадження міжкультурного виховання і
його релігійного виміру?

» Чи в навчальній програмі традиція домінує над сучасністю?

>> Наскільки навчальна програма пов'язана з майбутніми потребами учнів?

>> Як вивчається культурне розмаїття? В яких галузях? Наскільки ефективно?

» Чи філософська та/або етична освіта у школі бере до уваги релігійне розмаїт-
тя? Наскільки ефективно?

Н> Як забезпечується духовний, моральний, соціальний і культурний розвиток
кожного учня?

» Як громадянська освіта справляється з міжкультурним вихованням і релігій-
ним розмаїттям?

И> Яка мова переважає в освіті?

» Наскільки історія, котра викладається у школі, відображає усі представлені
культури?

^ Яку музику грають протягом шкільного дня?

^ В які ігри грають діти на шкільному майданчику?

Н- Які види спорту входять у шкільну навчальну програму?

8.5. Релігійне виховання (якщо передбачено)

»» Чи релігійне виховання пропонується як окремий шкільний предмет? Наскі-
льки це ефективно?

г » Чи релігійне виховання інтегроване в інші шкільні предмети? Наскільки це
ефективно?

Н Яке релігійне виховання представлене у школі? Чому?

Н> Чи релігійне виховання є лише обов'язком школи, чи воно погоджується з
релігійними громадами?

» Чи вважається домінуюча релігія єдино істинною і нормативною перспекти-
вою?
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>> Наскільки особисте релігійне підґрунтя дитини вважається нормативним?

» Чи всі релігії вважаються такими, що шукають істину?

Н Чи є особистий духовний розвиток кожної дитини метою релігійного вихован-
ня?

» Чи наголошуються спільні риси між релігіями?

» Чи існує критичний погляд на релігії?

^ Чи викладаються і обговорюються релігії в окремих класах?

» Чи викладаються усі релігії паралельно без будь-якої переваги жодній з них
(багаторелігійний систематичний підхід)?

^ Чи викладаються усі релігії паралельно без будь-якої якісної чи кількісної
переваги?

» Чи порівняльне релігійне виховання спирається на теми, спільні для різних
релігій?

^ Чи міжрелігійний діалог ґрунтується на повазі до відмінностей?

8,6. Кваліфікація

И> Чи мають вчителі потрібну кваліфікацію для викладання релігійного змісту в
міжкультурній освіті?

*» Які існують можливості для вчителів, щоб здобути таку кваліфікацію? Наскі-
льки успішно використовуються такі можливості?
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ЧАСТИНА IV

ПРИКЛАДИ
СУЧАСНИХ ПРОЕКТІВ



ВСТУП
Цей розділ посібника містить кілька прикладів сучасних проектів, які здійсню-
ються в різних школах Європи. Вони безумовно дуже відрізняються один від
одного, віддзеркалюють різні освітні системи і структури країн-членів ЄС, їхню
історію, традиції, а також релігійний і культурний склад.

Необхідно усвідомлювати, що приклади, вміщені у цьому розділі, не подаються
лише тому, що вони є прикладами успішних проектів, їх писали не для того, щоб
включити в цей посібник, а просто щоб показати, що відбувається в різних точ-
ках Європи. Тому усі приклади є надзвичайно різними: одні можуть бути кращи-
ми за інші. Не всі вони побудовані на принципах і методиках цього посібника, а
тому їх не слід розглядати під таким кутом зору, хоча деякі аспекти наведених
проектів будуть ілюструвати певні наведені принципи. Отже, якщо приклади не
наводяться як конкретні приклади успішних проектів, чому ж їх помістили у
посібник? Усі ці приклади наведено, тому що вони несуть певну користь завдяки
своїй різноманітності залежно від способу виконання, контексту і якості.

По-перше, приклади представляють широкий діапазон можливостей для роботи
з релігійним розмаїттям та міжкультурною освітою у школі. Серед них є при-
клади використання національних мовних і культурних програм, добре відомих
чи важливих у певній країні текстів, позакласного навчання, коли діти відвіду-
ють музеї чи місця, важливі для різних релігій і віруючих, мистецтва, напри-
клад, музики, культурних обмінів, під час яких учні зустрічаються з іншими
учнями у їхньому середовищі, спеціальних подій чи заходів школи для звернен-
ня до міжкультурних питань, роботи з місцевими і релігійними громадами, а
також класного викладання і навчання розуміння релігійного розмаїття. Цей
перелік далеко не повний, проте ми сподіваємося, що наведені приклади заохо-
тять вчителів переглянути усі потенційні можливості у власних школах і роз-
ширити власні методики.

По-друге, ці приклади ілюструють цілу низку можливостей, починаючи з урядо-
вих загальнодержавних програм і аж до місцевих заходів, організованих однією
чи двома особами у школах та їхніх громадах. Також приклади ілюструють про-
екти, на підготовку і виконання яких потрібно різну кількість часу: довші або
коротші. Важливо пам'ятати, що релігійне розмаїття і міжкультурну освіту мож-
на спостерігати на різних рівнях і в межах будь-якої освітньої системи, вони
також можуть мати різні виміри. Школам не варто вважати, що вони не в змозі
щось зробити, навіть якщо, на їхню думку, на національному чи регіональному
рівні не достатньо можливостей, або в них не достатньо часу.

По-третє, усі приклади відрізняються один від одного за експліцитністю чи імплі-
цитністю релігійного виміру в міжкультурній освіті. Деякі приклади чітко зосе-
реджують зусилля на знаннях і розумінні релігії і намагаються розвинути критичні
і практичні навички. Інші приклади розглядають релігійний вимір у контексті
історичного, лінгвістичного, мистецького чи текстуального вивчення. Ми закли-
каємо школи переглянути свої програмні предмети і реалізовувати власний поте-
нціал роботи з релігійним виміром міжкультурної освіти.
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По-четверте, різна якість цих проектів дає змогу вчителям критично осмислити
методики інших, а також застосовувати власні ідеї для власних проектів. Ось
приблизний перелік питань до запропонованих проектів:

^ Наскільки ефективним виявився цей проект на практиці?

» Чи він дійсно досягає поставлених цілей? Якщо ні, то чому?

^ Як я можу удосконалити цей проект?

>» Що мені слід зробити, щоб пристосувати його до власного використання?

Цей перелік питань не є повним, однак він виробляє такий професійний підхід до
чужих методик, який допоможе вчителеві навчитися з чужої практики.

Щоб цей критичний підхід був ефективним, слід ще раз звернутися, до понять і
методологій, розглянутих у попередніх розділах цього посібника, оскільки вони
пропонують джерела і критерії для таких роздумів. Тепер вчителі можуть запита-
ти себе, наскільки запропоновані приклади:

Й- несуть в собі ризик виникнення стереотипів;

^ плутають поняття, які повинні чітко розрізнятися;

^ передбачають певне розуміння культури, етнічності, релігії чи розмаїття,

Вчителі також можуть поміркувати про типи підходів та методик викладання,
використаних у прикладах, за допомогою таких питань:

» Чи застосовує цей приклад феноменологічний, інтерпретаційний, діалогічний
чи контекстуальний підхід, а може поєднує їх усіх?

^ Наскільки цей приклад використовує кооперативне навчання?

>» Яке місце в цьому прикладі займає емпатичне спілкування?

М> Як цей приклад використовує способи дистанціювання або симулятивні тех-
ніки?

И Який безпечний простір слід створити для використання цього прикладу?

Н Яка форма діалогу заохочується або ігнорується у цьому прикладі?

» Які образи чи картини релігії або розмаїття містяться у цьому прикладі?
Наскільки вони доцільні?

Особливо важливими для міжкультурної освіти є такі питання:

Наскільки цей проект заохочує до толерантності, взаємності, громадянської
відповідаль
посібника?
відповідальності, роздумів і поміркованості, обговорених в початкових розділах

^ Чи цей проект дає право участі і голосу нерелігійній дитині, якщо це передба-
чається його змістом?

Якщо ж у прикладі відсутні один або обидва вище названі компоненти, як молена
його видозмінити, щоб їх включити?
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По-п'яте, існує проблема адаптації. Часом важко і не завжди продуктивно вико-
ристовувати чужі методики. Те, що спрацьовує в одному контексті і що виникло
в мозку одного вчителя, не завжди легко повторити в іншому контексті і в мозку
іншого вчителя. Тому важливо розуміти, що приклади наведено тут не для їх
безпосереднього використання, їх уміщено, щоб стимулювати роздуми про їхню
можливу адаптацію. Наприклад, використання якогось тексту в одній країні,
швидше за все не матиме успіху в іншій країні, однак методику використання
тексту можна перенести, якщо подібна практика буде спиратися на інший текст,
доцільніший у цьому контексті.

Таким чином, ми закликаємо школи ставити такі питання:

» Чи можна використати цей проект у нашій школі? Якщо ні, то чому?

^ Чи можна використати методику цього проекту і адаптувати його до власної
навчальної програми? Якщо так, то який подібний стимул мені слід передба-
чити, і як його правильно використати?

Й Чи можна взяти базове поняття цього прикладу і застосувати його з іншими
джерелами у моїй власній навчальній програмі, у власній школі чи громаді?

» Чи є в мене ресурси, потрібні для цього проекту? Якщо ні, де їх можна знай-
ти?

По-шосте, усі приклади показують важливість чіткого формулювання навчаль-
них цілей, а потім видів діяльності, що спираються на них. В освіті завжди мож-
ливі незаплановані наслідки, оскільки навчання - це динамічна і жива взаємодія
інтелектів. Наприклад, робота над певною темою, яка існує в кількох різних релі-
гіях, може ненароком призвести до редукціоністського підходу до цих релігій і
штучно мінімізувати їхні справжні відмінності. Доки не буде чітко сформульова-
них цілей викладання і навчання, доти практика не зможе ефективно працювати
з релігійним розмаїттям і міжкультурною освітою. Навчальні цілі щодо розумін-
ня релігійного розмаїття можуть бути надзвичайно різноманітними. Вони можуть
включати вивчення релігій за допомогою фактичного чи когнітивного методу, або
ж навчання через релігію за допомогою методу критичної оцінки. Не всі наведені
приклади застосовують обидва підходи. Вчителям слід бути обережними при вста-
новленні занадто великої кількості цілей в одному проекті. Краще мати обмежену
кількість навчальних цілей і досягти їх, аніж багато цілей, що провалилися.

І нарешті, необхідно завершувати кожен проект оцінкою успіху. Учителі можуть
проаналізувати подані приклади, щоб побачити, як оцінили кожний приклад, і
як його можна видозмінити, щоб досягти кращого результату. Такий підхід дасть
змогу прикладам успішних проектів, наведених у нашому посібнику, стати при-
кладами успішних проектів в інших школах Європи.
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ВИКОРИСТАННЯ УРИВКУ З РОМАНУ:
"Маленький Шукрі" (Кіпр)

Зміст

Цей урок базується на уривку з роману Менелая Лоундеміса "Хмариться",
ст. ЗО-ЗЗ.17

Мета проекту

Учні повинні навчитися:

^ визначати місце та історичний контекст подій новели, а також розуміти події,
які лягли в її основу;

» співчувати героям та їх почуттям;

^ розуміти істинне значення вислову "обмін населенням";

* усвідомлювати, що звичайні люди, зокрема діти, можуть легко зав'язувати
дружбу та закохуватися незалежно від раси, національності чи релігії;

» усвідомлювати негативні наслідки ненависті, дискримінації і. фанатизму для
життя людей і світу;

^ розуміти, як війни спустошують життя звичайних людей.

Опрацьовані теми

» Схожість людей, різних за культурним та релігійним походженням;

» Дружба між звичайними людьми, незалежно від національних, етнічних чи
релігійних розбіжностей;

» Стосунки між державами, політичні інтереси та наміри, які призводять до
нав'язаних відмінностей.

Цільова аудиторія/кількість учнів

Клас із ЗО учнів, віком близько тринадцяти років,

Люди, залучені в проекті

Вчитель та учні.

Час для підготовки і виконання проекту

Два уроки по 45 хвилин для опрацювання матеріалу

Викладацькі стратегії

17 "2иууєфю&І" М. Лоиутрп?, Екбооєк; ''ЕДг|У «ш Громила" В ЧЕкбод) Абфяз 2000 аа.30-33.
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Приклади сучасних проектів

Слухання, дискусія, рефлексія.

Опис проекту

Урок перший

1. Вступ - уявлення і сприйняття людей різних національностей, тлумачення
образів, обговорення вислову "Любов до ближнього".

2. Один учень читає дещо з біографії автора, інший вступ та коментарі до твору18.

3. Після прочитання уривку з роману, учні обговорюють відчуття та переживан-
ня, які викликав у них прочитаний текст.

4. Домашнє завдання: учні повинні написати короткий виклад подій уривку ро-
ману, або знайти додаткову інформацію про період, коли відбувались події цього
роману з книжок чи Інтернету.

Урок другий

5. Учні знаходять фрази з тексту, що описують атмосферу, в якій пройшло перше
заняття.

6. Учні вивчають та аналізують стосунки між турецьким хлопчиком Шукрі і
автором, його другом, обговорюють їхні схожі та відмінні якості. Наголошується
на тому, як сильно діти дружили, незважаючи на те, що були зовсім різними, і на
тому, що їхні шляхи усе ж розійшлись. Аналізуються почуття дітей до і після
розлуки, із посиланнями на відповідні уривки з тексту.

7. На уроці вчитель формулює питання таким чином, щоб діти усвідомили, що
саме війна стала причиною смерті Шукрі: Що змусило дітей розлучитись? Що
стало причиною того, що діти жили далеко один від одного? Це допоможе учням
зрозуміти руйнівну силу війни і необхідність любові до свого ближнього.

8. Учні повинні визначити і обговорити зв'язок роману з ситуацією в сучасному
Кіпрі та міжнародними відносинами, обговорити основні і другорядні поняття.

9. Домашнє завдання налаштовує учнів на винахідливість і критичне мислення.
Наприклад:

> Напишіть листа сучасному кіпріотові турку про бажання дітей відмовитись
від ненависного поділу двох народів та створення єдиної держави.

> "Шукрі сьогодення" - висловіть свої думки про дружбу між народами, про
те, що потрібно зробити для досягнення миру між Грецією і Туреччиною,
пропонуючи справедливі яіляхи вирішення проблеми Кіпру.

> Заповніть таблицю з результати і наслідками війни і миру для людства:
війна = страждання; мир = любов.

18 Можна знайти в книзі на с. 71-72.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ:
ОБРЯДИ, СВЯТА, ЗВИЧАЇ ТА ХРАМИ (ФРАНЦІЯ)

Зміст

Підсумування курсу історії, зокрема спадщини античності для першого або друго-
го року середньої школи з7 кількох уроках, виникнення ісламу і західної христи-
янської церкви, або урок громадянського виховання про "боротьбу проти
дискримінації" (залежно від рівня будуть проводитися усі заняття або лише деякі,
наприклад на першому році можна обмежитись іудаїзмом та християнством, на
другому році іслам можна порівнювати з християнством, в той час як цивільне
право буде охоплювати всі три релігії). Деякі, але не всі, документальні джерела
будуть використовуватись для інших видів діяльності на тему "свята та кален-
дарі монотеїстичних релігій".

Мета проекту

Учні повинні навчитися:

^ пояснювати продовження існування у XXI ст. вірувань, які виникли ще в
добу Античності та Середньовіччя;

» розвивати толерантність до релігійного розмаїття за допомогою знань і неупе-
редженості;

^ розуміти взаємозв'язок між обрядами, святами та храмами сучасної релігійної
Франції.

Викладацькі стратегії

» Викладання базується на двосторонньому спілкуванні із поясненням малюнків
та документальних джерел.

Н Аналіз, порівняння, вивчення зв'язків між документальними джерелами.

Теми

» Три види свят: християнські, єврейські та мусульманські.

» Три храми: церква, синагога, мечеть.

Н Три церемонії: недільна літургія, священна субота, молитовна п'ятниця.

Цільова аудиторія/кількість учнів

^ Перший або другий рік середньої школи по 25 учнів у кожному.

Час для підготовки

Н Три години; для підготовки до занять виділяється досить мало часу; більше
часу потрібно, щоб зібрати та підготувати документи

Час виконання

^ Півтори години.
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Приклади сучасних проектів

Опис проекту

Етап 1: поясніть мету уроку (пізнання віри через власні повсякденні заняття,
необхідні для них атрибути і родинні свята)

Етап 2: покажіть малюнки на тему: християнська різдвяна вечеря, мусульмансь-
ка вечеря у час Рамадану, єврейська пасхальна трапеза.

> Попросіть учнів описати картинки

> Подайте необхідну інформацію та пояснення

> Дайте учням завдання дізнатись про походження цих свят

Етан 3: така ж вправа стосовно релігійних храмів

> Дізнайтеся про діяльність віруючих, священиків, імамів, рабинів,

^ Опишіть священні храми, їхні функції, значення.

Інформацію, зібрану раніше, можна подати у вигляді порівняльної таблиці:

Ритуали

Релігійні свята

Храми

Християнство

Свята літургія

Різдво, Великдень

Церкви

іудаїзм

Священна субота

Єврейська Пасха

Синагоги

Іслам

Молитовна п'ятниця

Ейд (початок посту)

Мечеті

Використані матеріали та обладнання

И Слайди з серії "Ьа сіоситегііаііоп рпоіо|!ргар1^ие, Ье Іаіі; геїіціеих еп Ргапсе"
(«Фотодокументи, Релігійні свята у Франції»), Мо.8033:

1. Пасхальна трапеза в єврейській сім'ї, район Парижу, 1980.

2. Початок посту у сефардській сім'ї, район Парижу, 2001.

3. Молитовна п'ятниця у мечеті в Еврі, 1999.

4. Молебень у синагозі.

Н> Власні слайди:

5. Різдвяна вечеря у французькій сім'ї.

6. Недільна літургія в соборі в Еврі.

» Фотокопії документу з описом трьох монотеїстичних релігій і значення їхніх
свят (дивіться у додатку).

^ Проектор.

Оцінювання

Проект вважається успішним, якщо він викликав зацікавлення учнів і дав їм
базові знання про різні релігії. Це безперечно розширило їхнє знання про "інших".
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Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи

Додаток

інформація про вивчені релігії, подана у вигляді схеми

Бог

Ягве

У
Старий Завіт

Месія для євреїв

Бог Отець

у
Старий Завіт +
Новий Завіт

Аллах

Коран

1
Ісус Христос Пророк Магомет

Патріархи: Авраам і Мойсей

І
ЄВРЕЇ ХРИСТИЯНИ МУСУЛЬМАНИ

Католики Православні Протестанти
У
Суніти Шиїти

Великдень: Визволення ізраїльтян
з єгипетського рабства

П'ятидесятниця: Мойсей одержав
Божі заповіді

Тіша Б'Ав: день скорботи
за зруйнованим храмом

Суккот

Йом Кіппур (День Покаяння)

Святкування Тори

Свято світил (істини)

Пурим: врятування євреїв Персії

Лютерани Англіканці

Кальвіністи

Великий піст: 40-денний піст,
який символізує 40 днів,
коли Христос постив у пустелі

Страсна п'ятниця:
смерть Ісуса Христа на хресті

Великдень: Воскресіння Ісуса Христа

Вознесіння: Вознесіння
Ісуса Христа на небеса

(40 днів після Великодня)

П'ятидесятниця: Богоявлення через
апостолів

Успіня: (Католицьке, православне)

Успіня Богородиці

Іхра: перехід Магомета
з Мекки в Медину (622)

Ніч прощення

Рамадан: піст від сходу
до заходу сонця

Богоявлення Магомету. Ніч Долі

Кінець Рамадану: Ейд- ул-Фітр

Велике паломництво до Мекки
(Хадж)

Свято жертвоприношення
(Рейд-аль-Адха)
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ВИТЯГ З «ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ»:
ПОРОЗУМІННЯ МІЖ РЕЛІГІЯМИ І КУЛЬТУРАМИ
(Німеччина)

Зміст

Група учнів-представників різних культур, котрі вивчають практичну філософію
у гуманітарній гімназії міста Мюнхен-Гладбах, оцінили цей проект як нагоду
приєднатись до дискусії про можливість у час, коли громадська думка і преса
зосередились на культурній різниці, прокласти місток у майбутнє у суспільстві з
різними релігіями та культурами. Учні 9-го класу належать до різних релігій та
релігійних громад, серед них також е декілька нехрещених чи тих, котрі назива-
ють себе атеїстами. У класі є представники мусульманства, юдаїзму, буддизму,
християнства (протестанти і католики) і один хлопчик з Свідків Єгови.

Мета проекті/

Учні повинні:

^ Ознайомитися з моральними засадами основних світових релігій:

» Навчитися спілкуватися з представниками основних світових релігій про їхні
моральні засади;

* Дізнатись про схожість і відмінність основних священних книг;

^ Могти спілкуватися з місцевими представниками християнської, мусульман-
ської, єврейської та буддистської вір у школі;

^ Організувати виставку у школі, яка стане результатом спільного проекту «Міст
в майбутнє»

Викладацькі стратегії

» Аналіз тексту,

^ Особисті зустрічі.

^ Думки спеціаліста/обговорення за круглим столом.

Й- Обговорення в класі.

^ Шкільна виставка.
г

Подані теми

^ Розмаїття і схожість.

>> Спільні цінності.

^ Спроба досягти згоди між релігіями та культурами.

» Практична дискусія - чи можна втілити теорію на практиці?
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Релігійна багатоманітність та міжі^льтурна освіта: посібник для школи

Цільова аудиторія/кількість учнів

^ 9-й клас - 25 учнів.

Партнери

Н Місцеві представники різних релігій

Час для підготовки

>> Планування слід розпочинати за три місяці до початку заходу,

^ Два тижні на підготовку до навчальних візитів - кожен з них потребує три
години навчального часу.

^ Після кожної подорожі щонайменше три години слід присвятити її обговорен-
ню, а також підготовці до наступного візиту.

Час виконання

^ По 1 годині двічі на тиждень, протягом принаймні восьми - дев'яти тижнів.

Опис проекту

Крок 1. Розмаїття чи схожість?

Дві фотографії з газет е матеріалом для пошуку спільної основи - мосту в май-
бутнє. Культурне розмаїття спричиняє тривогу та зводить бар'єри. Фото мандрів-
ника в туристичному спорядженні на фоні гір є звичним образом, тоді як велика
мусульманська сім'я в національних костюмах є чимось цілком неординарним.
Учні вважають, що така сім'я просто не вписується у цей пейзаж. Слова у підписі
під ілюстрацією одразу окреслюють різницю: турист знаходиться у своєму середо-
вищі, а іммігрант - чужинець. Чи так має бути завжди? Молоді люди інтерпрету-
ють картину у контрасті з першим навчальним модулем - «Разом ми сильні» -
фотографією, де люди різних рас тримаються за руки. Разом вони мають шанс на
успіх.

Учні намагаються визначити спільну основу, на якій можна побудувати міст у
майбутнє:

^ Релігія є невід'ємною частиною нашого життя.

^ Релігія і філософія навіть у майбутньому залишатимуться джерелом мудрості.

» Знання про багатство та розмаїття духовних ресурсів може мати негативні
наслідки, але з іншого боку у цьому є й позитивний чинник який слід
обов'язково використати.

Крок 2. Спільні цінності.

Учні хочуть знайти конкретніші докази існування спільних базових цінностей,
притаманних усім релігіям. Скільки проблем можна було б вирішити, якби, на-
приклад, відповідальна поведінка щодо інших та суспільства стала загальноприй-
нятою нормою? Щоб побачити, яке місце займають загальнолюдські цінності та
взаємна відповідальність у ЗМІ, було опрацьовано декілька репортажів. Молоді
люди розчарувалися, побачивши, що частка таких репортажів дуже мала. І одра-
зу висловили сумніви в існуванні загальних базових цінностей. Потім учні захоті-
ли з'ясувати для себе, проконсультувавшись з оригінальними джерелами, чи
справді такі цінності існують, і чи можуть вони служити на благо порозуміння
між культурами та релігіями.

108



Приклади сучасних проектів

Крок 3. Пошук порозуміння між релігіями та культурами.

Усні обговорювали тексти з Нового та Старого Заповіту, а також з Корану, і роз-
глядали їх в рамках їхніх історичних контекстів. Під час аналізу особливу увагу
приділили різним сумнівам, які виникали в учнів на початку проекту. Робота
над основними текстами зі священних книг була побудована в такий спосіб, щоб
учні мали можливість висловити свої думки з цього приводу.

Особисті зустрічі з представниками різних релігій (похід до кафедрального собо-
ру, мечеті, синагоги та буддистського храму) сприяли кращому розумінню.

Саме тоді постало питання: чи мають такі різні системи у своїй основі спільну
ідею? Цінністю, присутньою в усіх релігіях та філософіях, виявилась людяність.
Тепер учням залишалося лише відшукати нові приклади таких цінностей у по-
сланнях світових релігій та філософій.

Крок 4. Практична дискусія - чи можливо теорію втілити па практиці?

Першим кроком є пошук порозуміння між основними релігійними та філософсь-
кими працями. Другий - започаткування діалогу з метою втілення теоретичних
знань у співпрацю (а не лише співіснування).

Якщо існують спільні переконання, чому ж люди не можуть співпрацювати? Мета
учнів - визначити, чи можна ці спільні принципи використати на практиці.

Представників різних релігій (християнства, ісламу, юдаїзму та буддизму) запро-
сили взяти участь у спільній дискусії на тему: «Чи існує спільна основа - місток
в майбутнє, яку б змогли прийняти всі культури?». Ця дискусія підтвердила
знання молодих учнів, отримані на практиці. Після цього вони визначили голо-
вне питання наступного заняття: чи можна застосувати знайдене порозуміння не
лише до дрібних, але й до великих справ, зокрема й у політичному процесі?

Крок 5, Висновок,

Учні погоджуються, що спільна розмова про основні цінності різних релігій може
посприяти у створенні бази для мирного співіснування у суспільстві, де представ-
лено стільки різних культур.

Учні підготували невеличку виставку з метою показати результат проекту усім
іншим. Учні не засмутилися через те, що у них залишились невирішені питання
і що підхід до багатьох проблем був дещо обмеженим, щоб залишатися в рамках
вибраної теми. Вони навіть задоволенні тим, що це стане причиною початку ново-
го спілкування на тему прав людини під час майбутніх занять.

109



Релігійна багатоманітність та міжкультуриа освіта: посібник для школи

ДОДАТОК

1. Текст: Іудаїзм; Вих., 20, 1-21

2. Текст: Християнство; Мт., 5-7

3. Текст: Іслам; Коран, Сура 17

Золоте правило людства

Джерело: цитати з книги Ганса Кунґа: "Глобальна етика для глобальної політики
і економіки", Мюнхен, Рірег, 1997, 140 с.

Конфуцш (551-489 рр. до н.е,): "Не роби іншим того, чого б не зробив собі"
(Літературна збірка, 15, 23).

Рабин Гіллел (60 р. до н.е. - 10 р. н.е,): "Не чини кому-небудь того, що огидне
тобі" (ВаЬЬаІЬ Зіа)

Ісус з Назарету: "Поводься з людьми так, як ти хочеш щоб вони поводились
з тобою" (Мт, 7: 12; Лк, 6: 31).

Іслам: "Ніхто з вас не є віруючим, доки не побажає своєму братові того, що
самому собі" (Гадіт з ан-Нававі, 40, 13).

Буддизмі "Стан, хороший і приємний для мене, таким е і для іншого; а якщо
цей стан недобрий і неприємний для мене, то як я можу робити таке комусь
іншому?" (Самьютта Нікайа V, 535.53-354.2),

Індуїзм: "Не можна поводитися з іншими так, як не хочеш, щоб поводились з
тобою. Це - основа моральності" (Магабгарата XIII. 114.8).

Іммануїл Кант: три формулювання категоричного імперативу:

1. Основна формула. Дій тільки так, наче своїми максимами ти твориш зага-
льний закон ідеального царства.

2. Формула закону природи. Чини так, ніби максима твого вчинку - це за
допомогою волі стати загальним законом природи.

3. Формула самоцілі. Чини так, щоб завжди ставитися до людства - у влас-
ній особі чи в особі всякого іншого - як до мети, і ніколи не стався до нього
тільки як до засобу.
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ВИКОРИСТАННЯ АРТЕФАКТУ:
ЛАМПАДА (Греція)

Зміст

Приклад уроку з міжкультурної середньої школи в Афінах, де вчаться учні пра-
вославного і мусульманського віросповідання.

Цілі проекту

Учні повинні зрозуміти роль лампади у трьох релігіях: юдаїзмі, християнстві та
ісламі.

Викладацькі стратеги

Питання і відповіді, дискусія, пошук і дослідження, рольові ігри, використання
декоративно-ужиткового мистецтва, літератури і писемної творчості.

Партнери

Синагога міста Патрас, куди учні їздили для здійснення цього проекту.

Опрацьовані теми

Спільні та відмінні риси людей різного культурного та релігійного походження.

Цільова аудиторія/кількість учнів

Цілий клас з приблизно 23 учнів від 10 до 12 років.

Люди, залучені в проекті

Вчитель, працівник музею.

Час для підготовки і виконання проекту

Одна година на підготовку і приблизно година на виконання.

Опис візиту

Поїздка в синагогу почалася з обговорення учнями ролі використання священної
лампади як символу «вічного вогню» в синагозі, де вона постійно горить під час
богослужінь і деяких свят на згадку про душі померлих. Потім на виставці, при-
свяченій єврейським святам, відбулася інша дискусія про використання лампади
в єврейських домівках, зокрема про запалювання священного вогнго на початку
святого дня Саббату, Діти сиділи навпроти виставкових стендів. Працівник музею
попросив їх поділитися власним досвідом або досвідом їхніх сімей, що стосується
використання священної лампи у них вдома чи в храмі, з релігійною або тради-
ційною метою. Дитячі розповіді стосувалися запалювання лампади перед христи-
янськими іконами вдома, а також на згадку про померлих в мусульманській релігії.
Коротко записавши розповіді дітей, екскурсовод привів їх до висновку, що вико-
ристання лампади у трьох основних монотеїстичних релігіях є однаковим або
схожим. Діти також помітили, що в усіх трьох релігіях для запалювання лампа-
ди використовуються ті самі матеріали: оливкова олія, трохи води і гніт. Потім
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діти займалися творчою роботою: вони прикрашали скляну лампаду свіжими кві-
тами, як це зазвичай робиться в місцевій єврейській громаді в Йоанніні перед
святом Йом Кіппур (День Спокути). Врешті-решт, перед оцінюванням програми
музейний працівник роздав дітям фотографії лампади серед музейних експонатів,
Вона запропонувала їм продовжувати роботу в класі і спробувати знайти вірші,
пісні, казки і оповідання, що згадують лампади, а також написати короткі історії,
базовані розповідях членів сім'ї.

Опис проекту

»> Ознайомлення - запрошення до музею, прикріплення іменних карток.

» Запитання до учнів, що можна робити в такому місці і чого не можна,

» Ознайомлення з навколишнім середовищем: учнів запитують, чи вони вже
колись тут були? Що бачили? Що їм сподобалося/не сподобалося? Чи вони
вже були в інших музеях? В яких? Що їм там сподобалося/не сподобалося?

» Ознайомлення з темою: роздуми про лампаду. Учні описують, як вона вико-
ристовується вдома, в церкві, синагозі і мечеті, знайдіть спільні і відмінні
риси, звертаючи увагу на матеріали, з яких виготовляють лампади у трьох
релігіях, на їхні декоративні символи і мотиви.

І» Пошук і дослідження: учні ходять по музею, шукають лампи та інформацію
про них. Як їх використовують, в синагозі, вдома, під час святкувань, на
шляху від народження до смерті, у подібних звичаях?

» Презентація: учні презентують інформацію, яку вони зібрали про олійну лампу
в юдаїзмі. Потім відбувається дискусія про її використання в християнстві та
ісламі.

» Творча робота: рольова гра - учні виконують ритуал запалювання лампи у
святкуванні Кабалат Саббат (початку Саббату); декорування -- учні
прикрашають лампаду для святкування Йом Кіппур (Дня Спокути).

» Оцінювання: учнів запитують, що нового вони побачили в музеї під час цього
візиту і чого навчилися. Про що вони хотіли б дізнатися наступного разу в
музеї?

» Подальшу роботу може організувати вчитель: учні можуть шукати уривки з
літератури, народних пісень, віршів чи казок, в яких згадується лампада;
вони також можуть написати твір на основі розповідей членів сім'ї про
використання лампади.

Використані навчальні матеріали та обладнання

Папір, матеріали для малювання, фотографії лампад, свіжі квіти.

^Оцінювання
у

Цей проект став дуже продуктивним, використовувався кілька разів і завжди мав
успіх серед учнів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ:
Рим - Тель-Авів (Ватикан)
Зміст

Обмін учнями між Інститутом Санта Марія Делі Анелі (старша школа) в Римі та
Школою Калай, Ґіватаім - Тель-Авів.

Цілі проекту

Пропагування безпосереднього, значущого діалогу між молоддю, щоб закласти
фундамент взаємоповаги і взаєморозуміння.

Запровадження культури миру в щоденне життя.

Обмін знаннями і розумінням культури між молодими ізраїльтянами та молодими
італійцями християнами.

Підготовка та викладацькі стратегії

» Підготовчі уроки, на яких готуються письмові тексти і презентації; ознайомчий
обмін листами по електронній пошті між учнями, що беруть участь у проекті;
фотовиставки.

» Організація робочих груп, щоденні презентації (підготовані заздалегідь), після
яких передбачено час на запитання і обмін думками і враженнями.

» Зустрічі з посадовими особами, які підтримали проект, а також з експертами
з міжрелігійного діалогу.

» Вечірні розваги: наприклад, матч із футзалу.

» Екскурсії та поїздки.

» Участь у святкуванні Хануки і Саббату.

Опрацьовані теми

» Сучасне життя молодої людини в Ізраїлі/Італії (з особливим наголосом на
вирішенні конфліктних ситуацій - примусова військова служба/ свідоме за-
перечення).

» Що означає бути нащадком сімей, які особисто пережили Голокост?

>> Що означає бути євреєм (ідентичність, традиції)/ бути євреєм в Ізраїлі?

» Що означає бути християнином/ пасивним християнином?

» Міжнародні засоби масової інформації.

Кількість учасників групи

Близько 20 учнів віком від 16 до 18 років.
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Час для підготовки

Багато місяців планування, багато тижнів організаційної роботи.

Час для виконання

Один тиждень роботи у школі, багато робочих годин на день для персоналу.

Необхідні матеріали та обладнання

Тексти, засоби пошуку в Інтернеті, друковані і мультимедійні матеріали, простір.

Опис проекту

День 1: Приїзд, ознайомлення, обід, акліматизаційний візит, вечірні розваги.

Дні 2-6: Візити на різні уроки, харчування, відпочинок, екскурсії, розваги,
семінари.

День 7: Оцінювання, прощання, подорож додому.

Оцінювання

Цей проект допоміг покращити міжособистісні навички учнів, а також навчив їх
приймати людей, що відрізняються від них. Це була нагода вийти за межі звичного
середовища і подолати свої упередження. Ця програма обміну сприяла розширенню
ментальних горизонтів учнів і зародженню інтересу до географії та культури інших
країн. Спочатку учні та їхні сім'ї з пересторогою поставилися до проекту, однак уже
в ході програми виявилося, що це - дуже цікавий інтелектуальний та емоційний
досвід. Учні зав'язали нові стосунки, багато з яких виявилися тривалими.

Імовірною проблемою може стати знання мови. Наступного разу слід більше часу
виділити для неформального спілкування.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО ЗАХОДУ:
СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТИЖНЯ
(Норвегія)

Передумови виникнення проекту

Цей проект виник у сільському але багатокультурному регіоні Норвегії. У цій
початковій школі, яку можна назвати "світом в мініатюрі", представлено більше
40 національностей та чотири основні релігії. Міжкультурні зв'язки вже майже
стали "фірмовою маркою" школи. Важливо розглядати цей проект із семирічної
перспективи, від 1 до 7 класу.

Цілі проекту

» Звернути увагу на спільне в усіх культурах.

» Наголосити і висвітлити культурні аспекти двокультурних сімей і викорис-
тання вчителем рідної мови,

» Зміцнити багатокультурне середовище школи, налагодити зв'язки сімей зі
школою і місцевою громадою.

» Поглибити знання про інші культури та гордість за власну.

» Утвердити позиції вчителів рідної мови і допомогти їм здобути визнання.

» Посилити у дітей відчуття єдності.

» Поділитися елементами з різних культур та спробувати їх на практиці, щоб
збагатити власний життєвий досвід.

Проект, присвячений міжкультурним іграм (1 клас)

>» Дізнатися один про одного, граючи в ігри та співаючи пісні країн, з яких ми
походимо.

Проект, присвячений національним строям (2 клас)

И Побачити та намалювати їх.

Проект, присвячений театральній діяльності (2 клас)

» Інсценізувати "ту саму" казку так, як її розповідають в різних культурах.

Проект, присвячений іграм (в приміщенні та надворі) (3 клас)

» Навчитися грати в різні ігри.

Проект, присвячений казкам (4 клас)

» Прочитати та інсценізувати казки різних країн.

Проект, присвячений правам дітей

Н> Дізнатися про права дітей
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Проект, присвячений танцям різних народів (5 клас)

>> Вивчити танці різних країн

Проект, присвячений малюванню - ілюструванню історій (5 клас)

» Послухати балетну сюїту Ігоря Стравінського - танець Царя Кощія із „Жар-
птиці".

» Послухати історію Жар-птиці і зробити відповідні ілюстрації.

Проект, присвячений національним стравам (6 клас)

» Навчитися готувати страви різних національних кухонь.

Проект, присвячений правам людини (6 клас)

н> Дізнатися про деякі права людини.

Проект, присвячений Організації Об'єднаних Націй (7 клас)

» Дізнатися про виникнення ООН.

Проект, присвячений справі миру (7 клас)

м> Дізнатися про миротворців.

Проект, присвячений боротьбі з расизмом (7 клас)

» Дізнатися про боротьбу з расизмом у Норвегії та інших країнах.

Опис проекту

Тиждень починається з лінійки, діти в народних костюмах приєднуються до па-
раду і співають гімн школи та інші пісні. В один із днів тижня проводиться
міжнародний вечір, коли сім'ї приносять до школи страви, традиційні для їхньої
рідної країни, а діти грають сценку для батьків. Закінчується вечір церемонією
закриття та виставою, на яку запрошені усі присутні. Протягом тижня здійсню-
ється чимало групової роботи із рольовими іграми, співами і танцями, розповідя-
ми, фільмами про культуру, роботою над проектами, використанням Інтернату і
звичайного класного викладання. Якщо Рамадан не випадає на 24 жовтня, День
ООН, у святкуванні беруть участь представники місцевої Євангельської церкви,
Мечеті та Громадської етичної організації, кожен з яких говоритиме про права
людини з погляду їхньої релігійної або світської позиції.

Партнерство

» Центральна роль відводиться вчителям рідної мови. Координатор школи з
міжкультурної діяльності організовує тиждень і складає розклад подій тощо.
Вчителі мають різні підходи до роботи, але намагаються зробити свій внесок
через викладання у своїх класах.

» Батьки об'єднуються, щоб розповісти та показати традиції своєї країни, такі
як приготування національних страв, пісні й танці.

м» Місцеві та міжнародні естрадні артисти часто виступають на церемоніях від-
криття і закриття.

^ Важливу роль відіграє міжкультурний шкільний комітет, до якого входять
представники місцевої церкви та мечеті, а також вчителі.
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Опрацьовані теми

» Культурні аспекти різних країн, представлених у школі.

» Знання, повага і толерантність до різних культур.

» День Організації Об'єднаних Націй - 24 жовтня (див. нижче).

Цільова аудиторія/кількість учнів

Цілий клас, віком від 6 до 12 років,

Час для підготовки і виконання проекту

Святкування Міжнародного тижня відбувається по всій школі, тому підготува-
тись треба заздалегідь. Робота в класі може бути різного і стосуватися різних тем,
однак уроки необхідно підготувати за кілька тижнів до їх проведення. Дуже важ-
ливо скласти гімн школи, оскільки він використовується не лише цього тижня,
але й протягом року.

Використані викладацькі/педагогічні матеріали і обладнання

ГІМН ШКОЛИ

Ми з Ломмедалена, Багдаду і Драммена, Пакистану, Карасйокку та США!
Ми принесли з собою мову і багато діалектів; ми добре один одного розуміємо!
Ми розмовляємо тут курдською і "драммською". Ми говоримо урду, арабською
та німецькою!
Але ми люди Рьюкана, і ми однаково хороші, незалежно від того, звідки ми!
Ми з Сенегалу, Скуі й Кабулу, Данії, Сомалі та Курдистану!
Ми приносимо свою музику, пісні й танці, і ми бачимо, що жити в гармонії -
можливо!
Ми граємо тут на табла, д'ємбі і ситарі. Ми танцюємо зорбу, польку
і водимо хороводи!
Ми співаємо "Батька Якова" різними мовами, ми співаємо її на свій лад!
Ми з Тромсо, Парижу і Марокко, Косово, Лівану, Несбина і К'ерра!
Ми можемо любити різні страви, але більшість із них можна тут дістати.
Ми любимо кускус негострий і гострий! Від нас пахне часником, чіл і,
рибою і клуббом,

Більшість із цього добре смакує!
Ми з Гауґезунда і Палестини, з Філіппін, Дробакка і Скі!
У нас можуть бути різні погляди, але наші думки вільні!
Ми святкуємо Різдво, Великдень і 8 Березня. Ми святкуємо Ід і Рамадан.
Але 17 травня ми маршируємо всі разом, щоб відсвяткувати усе, що можна.
Ми залишили закриті ферми і фабрики; ми залишили голод, війни й бурі.

Тут ми знайшли роботу, безпеку і сонце; тут нам добре жити!
Ми граємо тут у футбол, теніс і на барабанах; ми вступаємо до молодіжних клубів і
катаємось на лижах.
Ми діти Ґоммеруда і ми однаково хороші, незалежно від того, звідки ми!

» Пісні подібні до "Брата Джеймса" (чи Джона) різними мовами

» Ггеге ^ас<^иев, Гайег гІасоЬ, АУаагуаа ^атас, ВаЬа ^соЬ, Раіег
, ВаЬ УаЬоЬ, Рапіе ^Та

Уоае
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> Різні ігри, наприклад, руфбол, пари, гра з кольорами, вогонь-вогонь; у нас
є змагання з дуття.

> Прапори різних країн.

> Спортивне спорядження.

Оцінювання

>> Тиждень є кульмінацією цілого року, його очікують і йому радіють діти в
школі, батьки, колишні випускники школи. Щороку організовувати його легше,
бо ми використовуємо ідеї з попередніх років і маємо щоразу більше матеріалу.

» Участь батьків у приготуванні для нашого міжнародного вечора багатьох сма-
чних страв із усіх куточків світу має велике значення і підсилює дитячі спо-
дівання.

* Деякі батьки, які зазвичай не відвідують шкільних зборів протягом року,
вважають міжнародний вечір непоганим приводом, щоб прийти до школи.

И> Співпраця з вчителями рідної мови дійсно сприяє більшій культурній різно-
манітності. Цим вчителям відведено особливо важливу роль протягом тижня,
оскільки вони забезпечують активну участь у заходах усіх дітей школи.

» Той факт, що ми організовуємо такий тиждень кожного року, сприяє форму-
ванню багатокультурної особистості як дітей етнічних норвежців, так і
представників інших культур; розбіжності стають чинником, який збагачує.

» Не проводьте Міжнародний тиждень у дні Рамадану.

Ось декілька прикладів того, як можна збагатити досвід старших учнів за
допомогою питань, що дають їм можливість більше дізнатись один про одного:

> Чи можуть мусульмани або діти інших віросповідань ходити до місцевої
церкви?

> Яка різниця між. участю у богослужінні та екскурсією до старої церкви з
цікавою історією і символікою?

> Чи можуть мусульмани приєднатися до прощі, організованої місцевою спі-
льнотою, і йти з нами стежкою наших праотців?

> Чи можуть мусульмани зустрічатися з дівчатами і хлопцями?

> Чи можуть мусульманські хлопці зустрічатися з дівчатам, тоді як дівчата
мусульманки з хлопцями зустрічатися не можуть?

> Чи є норвезькі дівчата "повіями", оскільки носять одяг, який відкриває
живіт, і зустрічаються з хлопцями?

> Чи заслуговують норвезькі дівчата на таку ж повагу, як і мусульманські?

г > Чи необхідно носити хиджаб, щоб бути добрим мусульманином?

> Чи мають інші люди перейматися тим, що хтось носить хиджаб?

> Кожен, хто хоче, може носити свій хиджаб в класі, але не може носити
шапку. Чесно це чи ні?

> Краще бути мусульманином, ніж християнином, чи навпаки?

> Чи можна ні у що не вірити?

> Чи варто жаліти тих, хто не святкує Різдво?
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Чи треба жаліти тих, хто постить?

Аль-Каїда - ісламістська організація. Чи всі мусульмани є її членами або
прихильниками?

Чи повинні усі мусульмани підтримувати священну війну?

Чи винні мусульмани у трагедії 11 вересня?

Чи Господь і Аллах - два різні боги, чи один і той самий?

ПРИКЛАД; ДЕНЬ СОН

24 жовтня: Урочисті збори до Дня ООН

Весною 2004 року школа запросила зацікавлених представників з місцевої ме-
четі, місцевої конгрегації, Громадської етичної організації та Організації батьків
і вчителів на міжкультурне зібрання на тему "Цінності". Метою було визначення
цінностей школи і згаданих груп. Школа наголосила на важливості того, щоб
дорослі виказували повагу один до одного і визнавали однакові людські цінності.
Зібрання було дуже успішним, церква і мечеть висловили бажання покращити і
зблизити взаємини. Усі представники наголосили на ролі, яку відіграє ООН щодо
прав людини. Пам'ятаючи про це, школа запросила представників мечеті,
Євангельської церкви і Громадської етичної організації приєднатись до урочистих
зборів 24 жовтня, а потім відвідати деякі уроки. Представників попросили
розповісти, чому і як вони святкуватимуть День ООН та прав людини згідно з
традиціями їхньої релігії. Діти мали можливість поставити такі питання як, на-
приклад:

^ Чи є лише один Бої1, багато Богів чи жодного? Чи Господь і Аллах - це те саме?

» Чи личить мусульманину ходити до церкви чи, навпаки, лютеранину до мечеті?

» Краще бути християнином, ніж мусульманином, чи навпаки?

» Чому ви дотримуєтесь посту? Чи важко дотримуватися посту?

Колишнього єпископа міста Осло, Ґуннара Стаалсета, запросили до нашої школи,
оскільки він брав активну участь у розвитку добрих відносин між різними релі-
гійними лідерами Норвегії та Європи. Крім того, активно боровся проти расизму.
Він зустрівся з дітьми 6 і 7 класу.
Він розповів їм про свою співпрацю з різними релігійними лідерами заради миру,
особливо після трагедії 11 вересня, про свої візити до Індії. Присутні запитували
про його ставлення до індійських релігійних лідерів та їхню релігію, індуїзм. Він
з великою повагою відізвався про те, як індуси ставляться до всіх живих створінь,
також розповів учням про Махатму Ганді і про його ненасильницьку боротьбу за
мир і справедливість.
Він багато розповів їм про свою роботу тут, у Норвегії. Це викликало у дітей
багато запитань, таких як:

^ Як живе єпископ? Чи е у нього сім'я і друзі?

» Як єпископ одягається в церкві? (На той час він був одягнений у колоратку і
звичайний костюм.)

М> Що він відчував, коли давав шлюб Кронпринцу Норвегії та його дружині й
хрестив їхніх дітей?
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ПОЗАШКІЛЬНІ ЗАХОДИ: МІСЦЯ РЕЛІГІЙНИХ
БОГОСЛУЖІНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПРОПОНУЮТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ (Норвегія)

Цілі проекту

М Познайомитися з іншими світовими релігіями та поглядами на моральні ста-
ндарти чи сенс життя.

» Сприяти порозумінню, повазі та здатності до діалогу людей з різними поглядами
на релігію.

Проект, присвячений візиту до місцевої мечеті (2 та 3 клас)

» Розвивати повагу та толерантність до інпіих учнів.

^ Побачити і послухати мусульманських товаришів у школі Корану.

Проект, присвячений візиту до місцевої лютеранської (протестантської) церкви (4 клас)

И» Ознайомитися з її історією та символікою.

Проект, присвячений візиту до францисканського монастиря чи католицької церкви (4 клас)

^ Дізнатися про життя святого Франциска Ассизького та його наступників.

» Ознайомитися з історією та символікою храму.

Проект, присвячений візиту до "Голубої мечеті" в Осло (5 клас)

И» Ознайомитися з її історією, архітектурою, символікою та віруваннями мусу-
льман.

Проект, присвячений візиту до "Будинку гуманізму" в Осло (6 клас)

м> Ознайомитися з його організацією (Гуманістично-етична асоціація).

»» Дізнатися про гуманістичні етичні церемонії, атеїзм та агностицизм.

Проект, присвячений візиту до буддистського центру в Осло (7 клас)

М» Ознайомитися з його історією, архітектурою, символікою та віруваннями.

г
Проект, присвячений візиту до індуїстського храму (7 клас)

^ Ознайомитися з його історією, символікою та віруваннями.

Стратегії планування і викладання

Перед кожними візитом прочитайте усю відповідну інформацію, обговоріть зви-
чаї та традиції, щоб учні були підготовлені. Слід звернути увагу на правила
поведінки в місцях богослужіння, способи прояву поваги та толерантності. Також
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важливо приділити увагу хвилюванню та страхам дітей (наприклад, коли вони
бачать Христа, розіп'ятого на хресті, або під час огляду місць захоронення).

> Після візиту до місцевої мечеті порівняйте, що сказано в Біблії та Корані
про народження Ісуса.

ї Проведіть рольові ігри у час Різдва, перевірте, якими для учнів різних
віросповідань є традиційні тексти для читання, співу чи виконання у цей
період - якщо необхідно, зверніться до батьків.

ї Проведіть підсумковий урок, на якому діти після візитів можуть записати
свої враження з малюнками, а потім поділитися ними.

ї Відзначайте святкування не тільки Різдва, але й Іду (кінець мусульман-
ського посту Рамадану) у відповідні пори року; готуючи для цієї мети пісні
та рольові ігри (див. нижче).

Партнерство

У школі працює координатор з питань багатокультурної діяльності, який добирає
перелік закладів які варто відвідати, з номерами телефонів. Вчителі коленого класу
співпрацюють з керівниками закладів, які вони збираються відвідати. Під час візиту
до місцевої мечеті ми співпрацюємо з батьками мусульманських дітей. Місцева
євангельська церква також розробила програму, призначену для дітей з різними
культурними світоглядами. Програма цієї місцевої церкви є такою, що батьки дітей
різних релігійних сповідань дозволяють своїм дітям брати в ній участь.

Опрацьовані теми

» Спільні та відмінні риси людей з різними культурними та релігійними світо-
глядами, які є членами цієї школи.

^ Повага та толерантність до таких людей.

Цільова аудиторія/кількість учнів

ї> Цілі класи, учні від 7 до 12 років

Час для підготовки і виконання проекту

її Важливо, зателефонувавши заздалегідь, домовитися про візит (за три місяці).

її Підготовка класних занять на різні теми, що можуть змінюватися, проте уроки
повинні бути готові за кілька тижнів до проведення.

її Кожний візит триває приблизно один день, але тривалість пов'язаних з ним
занять може бути різною.

Навчальний /педагогічний матеріал та використане обладнання

її Символи різних релігій, принесені дітьми з дому.

г »• Папір, приладдя для малювання, і все інше, необхідне для запису та інших
робіт.

Рольова гра на тему Рамадану відбувається у формі діалогу між мусульманськи-
ми дітьми і їхніми норвезькими друзями, що дає інформацію про період посту,

Оцінювання

її Дітям, ознайомленим з місцями богослужіння або тим, хто ходить до храмів,
легше побачити схожі.та відмінні риси= їм цікаво дивитися, як виглядають
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інші місця, при цьому розвивається позитивніше ставлення до інших культур,
відмінних від власної. Діти, що ходять до цього храму, гордяться, показуючи
і розповідаючи іншим про нього.

И> Всім батькам радять дозволяти своїм дітям відвідувати такі місця, оскільки
програма не передбачає залучення дітей до певної релігії. Вона надає
інформацію та сприяє розумінню. Батьки зазвичай досить схвально ставляться
до цієї програми.

Н Місця поклоніння обговорюються заздалегідь. Слід серйозно ставитися до всіх
запитань та коментарів дітей. Це розвиває добрі та дружні стосунки, що
базуються на повазі та толерантності один до одного.

Й Візити до місць богослужіння дають різні види знань і досвід, які не можна
порівняти з шкільними презентаціями. Здається, це сприяє відкритості і
позитивному ставленню до розбіжностей в релігійних і культурних світоглядах.
Відбувається діалог між дітьми та представниками тієї віри, місця якої вони
відвідують. Дивіться нижче приклади двох діалогів, що відбулися.

(* Діти вчаться заходити до місць богослужіння з тихим трепетом та відповідно
себе там поводити. Вони відчувають ту ж мирну атмосферу, що й в будь-
якому іншому схожому місці.

» Ми бачили дітей, які спочатку боялися заходити до церкви чи на місцеве
кладовище, але зрештою заспокоїлися, коли зрозуміли, що в тому немає нічого
страшного. Вони зрозуміли це після того, як отримали більше інформації про
чужу культуру.

» Ми розуміємо, що завдяки такій програмі ми створюємо підґрунтя для серйо-
зного сприйняття як свого, так і іншого релігійного чи світського погляду на
життя.

» Діти, вже знайомі з одним з місць поклоніння, гордяться цим, показуючи
його. Це дуже добрий спосіб для школи виявити своє зацікавлення і звернути
увагу на світогляд багатьох учнів.

>» Діти протягом всього візиту проявляють гострий інтерес, дякуючи досвідченому
гіду, члену церкви, якого спеціально обрали для того, щоб ознайомити школярів
з католицькою вірою і традиціями.

Приклад діалогів під час візиту до «Голубої мечеті» в Осло

Заходячи до мечеті, імам (мусульманський релігійний лідер або священик) пока-
зав, де ми можемо залишити наші речі і зняти взуття перед тим, як зайти до
молитовної кімнати. Ми всі сіли на підлогу, встелену килимом. Імам сказав, що
розповість нам п'ять головних правил в житті мусульман, "п'ять колон", і діти
час від часу можуть ставити запитання. Перш за все, діти дуже зацікавилися
гарно оздобленою молитовною кімнатою. Поміж оздоблень побачили якийсь на-
пис:

Учні: Що там написано на стіні?

Імам: Це слово "Аллах", написане арабськими буквами. Іслам не дозволяє
зображати Аллаха; замість того ми прикрашаємо стіни написами. Аллах єдиний
Бог, і ми віримо, що він той самий Бог, в якого вірять християни та євреї. Хороший
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мусульманин повторює своє віровчення кожного дня: "Не існує іншого Бога, крім
Аллаха, а Магомет його останній пророк".
Віровчення є першою з п'яти колон.

У.: Чому тут сім годинників на стіні?

І.: П'ять з них показують час для п'яти щоденних молитов, шостий показує час
для молитви у п'ятницю, а сьомий - це звичайний годинник, що показує норма-
льний час.

У.: Чому ви так багато молитеся кожного дня?

І.: Тому що Аллах сказав так робити нашому пророку Магомету. І коли ми
молимося, ми завжди повертаємося обличчям до Мекки, таким чином повертаючись
до будинку Аллаха, Карбах, який збудував Ібрагім, і який знаходиться в Мецці.
Молитва - це друга з п'яти колон.

У.: Як ви знаєте, де знаходиться Мекка?

І.: Погляньте сюди! В молитовній кімнаті ми збудували альков, щоб показувати
напрям. Ми завжди схиляємо наші тіла в тому напрямі. Перед тим, як зайти до
молитовної кімнати, ми вмиваємо обличчя, руки і ступні і трішки скроплюємо
водою наше волосся, щоб бути чистими, звертаючись до Аллаха.

У.: Але як ви знаєте, де Мекка, якщо ви не в молитовній кімнаті?

І.: В такому разі ми користуємося так званим «компасом молитви», що показує
напрям,

У.: Чому ви вірите в пекло і рай?

І. : Магомет сказав, що ті, хто вірить в Аллаха і живе за його заповідями, потра-
пить в рай, а хто не дотримується його заповідей, потрапить в пекло. Мк не
знаємо, хто опиниться в пеклі. В пеклі багато вогню, так як і холоду, гидкого
питва, змій та павуків; і всі, хто туди потрапить, будуть покарані за свої вчинки
на землі.

У.: Чи потрапляють злі люди в рай?

І.: Якщо ви вірите в Аллаха, ви потрапите в рай.
Якщо ви вбили людину, ви спочатку опиняєтеся в пеклі, але якщо ви вірите в
Аллаха, вас відправлять в рай після того, як вас покарають в пеклі.

Я вам розповім один анекдот: одна стара жінка зустріла Магомета. Вона запита-
ла, чи старі жінки потрапляють в рай. Він відповів, що тільки молоді. Жінка
почала плакати. Тоді Магомет заспокоїв її і сказав, що, потрапивши в рай, вона
стане молодою.

У.: Чому ви постите?

І.: Ми постимо, щоб нагадати собі, як це бути бідним, голодним і спраглим. Ми
не їмо і не п'ємо від сходу до заходу сонця. Замість того ми думаємо про Аллаха
? про можливість добрих вчинків.

У.: Чи потрібно дітям постити?

І.: Дітям не потрібно постити. Багато дітей хочуть постити, бо так роблять всі
члени родини, але вони не повинні. Вони можуть почекати, поки їм не виповнить-
ся 13 чи 14 років, але немає чітко визначеного часу, коли потрібно розпочинати
постити. Ті, хто постить, повинні бути досить сильними, щоб витримати без їжі
та пиття так багато годин. Також літні та хворі люди не повинні постити.
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У.: Що станеться, якщо людина їсть чи п'є протягом годин посту?

І.: Тоді та людина повинна постити додатково ще 60 днів чи віддавати їжу бідним
людям. Місяць посту в ісламі називають Рамаданом. Рамадан кожного року від-
бувається в різний час, тому що мусульманський рік на 11 днів коротший від
року західних суспільств. Мусульманський рік відповідає місячному календарю,
а не сонячному.

І,: Дозвольте розповісти вам трохи більше про мусульманський календар, Рік О
розпочався в 622 році н. е., це рік, коли Магомет втік з Мекки до Медини. Тому
рік 2005 н. е. відповідає 1425-26 за мусульманським календарем. Наприкінці
Рамадану ми даємо гроші бідним людям, а коли він закінчується, святкуємо це з
великою кількістю смачних наїдків і даруємо один одному подарунки,

У.: Будь ласка, розкажіть нам про Кабах.

І,: Камінь Кабах знаходиться в Мецці. Чорний камінь колись прикріпили на
стіну до будівлі Кабах. Цей камінь священний і кожний справжній мусульманин
повинен спробувати хоча б раз в житті відвідати Мекку, якщо він може це собі
дозволити фізично, фінансово і лолітично (якщо отримає візу). Кабах був будів-
лею, де люди прославляли багатьох богів, але Аллах сказав Магомету очистити це
місце і віддавати тут шану тільки йому. Кожного року протягом одного місяця
відбувається паломництво, і мільйони мусульман з усього світу з'їжджаються
сюди, щоб прославити Аллаха і поцілувати священний чорний камінь Кабах.
Паломництво є п'ятою колоною.

Четверта колона - це пожертва бідним. Мусульмани платять податок, так званий
податок на добробут, щоб допомогти бідним. В Норвегії ми платимо приблизно
2.5 % від свого прибутку, 25 крон від тисячі.

Діти запитують про це і про багато іншого. Імам сказав, що був вражений бажан-
ням дітей отримати нові знання, і вони дійсно насолоджувалися можливістю за-
питувати і дізнаватися більше про речі, про які вони чули і читали в книжках
релігійної теорії в школі.

Приклади діалогів п!д часу візиту до церкви святого Хальварда,
римо-католицької церкви в Осло.

Учні: Чому церква виглядає круглою з середини і квадратною ззовні?

Гід; Кругова форма вказує на щось вічне, без початку і кінця: наш вічний Отець
на небесах - Бог, церковне служіння і молитва. Квадратна форма будівлі пов'язана
із земним життям з офісами, туалетами, залами конгрегації та монастирем на
першому поверсі.

У.: Чому здається, ніби стеля падає на нас?

Г.: Ця будівля дуже специфічна, тому що ЇЇ круглий купол, обернений донизу,
Наскільки я знаю, жодна інша церква не має такої форми. Архітектор хотів, щоб
будівля символізувала те, що Бог йде до нас: в той час як купол, спрямований
вгору, символізує людей, що тягнуться до Бога.

У.: Чому тут дірки в стіні?

Г,: Це створює акустичний ефект. Якби вся стіна була суцільною, тут би утворю-
валася надзвичайна луна.
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У,: Чому тут всюди малюнки на кам'яних стінах?

Г.: Серія цих малюнків називається фриз, вони показують епізоди життя святого
Франциска Ассизького, який жив в Італії 800 років тому. В нашій церкві ми
маємо копію хреста з церкви Святого Даміана, що нагадує нам, як Франциск
отримав своє покликання. Після смерті Франциск має наступників, названих на
його честь, францисканських монахів. В нашій церкві є чотири монахи, що
виконують роль священиків. Ми маємо дуже велику конгрегацію, поширену на
великій території.

У.: Скільки людей належать до вашої церкви?

Г.: Близько 7000. Добре, що не всі приходять в один час, тому що ми не маємо
можливості їх прийняти. Але іноді ми використовуємо лютеранську церкву, щоб
провести службу ближче до тих місць, де живуть люди нашої конгрегації. І кож-
ної Вербної неділі ми проводимо екуменічну літургію разом з лютеранською цер-
квою. Два священики працюють разом і обоє беруть участь у богослужіннях. І
їхня, і наша церква християнські, навіть якщо мають деякі відмінності в релігії.

У.: Нам розповідали в школі, що монахам не дозволяється одружуватися. Чому?

Г.: Так, насправді це так. Монахи та священики вибрали життя в целібаті, вони
можуть присвятити своє життя на користь інших людей, не маючи сім'ї.

Г.: Тепер я покажу вам вівтар. Як бачите, це квадратний вівтар на круглій
платформі, що символізує взаємовідносини між Богом та світом. Тут ви можете
побачити невелику нішу, викладену камінням. В середині пісок і пара медальйо-
нів. Медальйони містять мощі, тобто частинки волосся, кісток чи шкіри святих
католицької церкви.

У.: Як стають святими?

Г.: Люди, які зробили багато добрих вчинків, інколи стають святими після смерті.
Часто вони були мучениками, яких вбили за їхню віру. Існує давня і легальна
традиція брати частини їхніх тіл до різноманітних католицьких церков. Всі наші
церкви у різних країнах мають мощі святих.

У.: Навіщо вам мощі?

Г.: Тому що ми хочемо показати, що є частиною довгої історії людства.

Г.: Зараз я хотів би відвести вас до маленької бічної каплички зі статуєю нашої
Святої Діви Марії. Вона найголовніша серед усіх святих в нашій церкві, тому що
вона - матір Ісуса Христа. Ніхто більше не мав такого близького контакту з Сином
Божим, як його мати. Ми не прославляємо Діву Марію в той самий спосіб, що й
Бога, але ми завжди просимо її помолитися за нас перед ним. Ми можемо безпо-
середньо молитися Богу, але ми надаємо перевагу тому, щоб Діва Марія заступа-
лася за нас.

У.: Для чого призначена та шафа на вівтарі?

Г.: Вона називається дароносниця. Я впевнений, що ви чули про намет, який
Мойсей і його люди несли через пустелю. Вони зберігали в ньому книжки з істо-
рією Ізраїлю, щоб їх не пошкодило сонце. Ми зберігаємо там проскурки, спеціа-
льний вид хліба. Ми їмо його на честь пам'яті про Христа, нашого Спасителя.
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ВЧИМОСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МИСТЕЦТВА:
МУЗИКА КУЛЬТУР (Словенія)

Зміст

В основі цих семінарів лежить сучасна буддистська та ісламська музика, а також
індуїзм: західна традиція джазу і класична індійська музика. За детальнішою
інформацією див. додаток, Семінари відбуваються в рамках нетрадиційного релі-
гійного виховання та міжкультурної освіти у приватних початкових школах Сло-
венії. Згідно з цією програмою, семінари були вступними заняттями до тем Ісламу,
Буддизму та Індуїзму. Такий спосіб висвітлення тем за допомогою різноманітної
музики називають "м'яким підходом". Розмаїття тут розглядається не як пробле-
ма, а як надбання.

Цілі проекту

» Стимулювання культурного та релігійного взаєморозуміння, а також діалог
за допомогою музики.

» Вдосконалення знань та розуміння чужої культури та релігії.

^ Ознайомлення з інпіими джерелами знань.

» Зацікавлення та розуміння чужих релігії та культури.

^ Виховання поваги до людської гідності і прав людини, щоб навчитися жити
разом.

Викладацькі стратеги

» Навчання спрямоване на слухання, обговорення, опрацювання малюнків і
текстів та рефлексію.

Опрацьовані теми

» Музика як відображення різних культур.

» Відмінні та схожі риси у музиці різного релігійного та культурного
походження.

^ Спілкування та дружба між людьми через музику.

Цільова аудиторія/кількість учнів

^ Групи у понад ЗО учнів (або менше) віком 13-14 років.

Люди, залучені в проекті

"» Викладач музики, викладач інформатики, учні.

Час для підготовки і виконання проекту

>> Вісім годин на підготовку презентації музики та малюнків.

» Дві години на виконання.
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Приклади сучасних проектів

Опис проекту

» Урок відбувається у класі інформатики.

» Перша частина - загальний вступ до теми, яка супроводжується наочною
презентацією матеріалу та слуханням музики з поясненнями.

Навчальні /педагогічні матеріали та обладнання

Інформаційні технології - комп'ютер, рідкокристалічний проектор, мультимедій-
ний динамік, презентація Рошег Роіпі і компакт-диски (див, додаток).

Оцінювання

Учні були в захопленні. Спочатку музика стала культурним шоком, особливо
буддистські пісні та незвичні звуки Нурсрат Фатех Алі-Хана. Згодом учні так
захопилися, що не хотіли припиняти прослуховування музики. Почувши Каввалі
(ісламська релігійна пісня), вони почали танцювати і отримали завдання приго-
тувати танець для презентації, використовуючи слова старого чоловіка "Без досві-
ду не існує знань".

Додаток (на основі інформації з СО)

Буддистські пісні - основа традиційної буддистської музики з ритуальним співом
та музичним супроводом храму. Зазвичай китайські медитаційні звуки відобра-
жають наближення людини до природи: флейта, яка викликає асоціації з шумом
вітру в деревах, барабанний звук нагадує грім, звуки дзвоника, що наслідує плюскіт
води. Спів допомагає учаснику зосередитись, але і створює основну принаду для
слухача.

Ісламські пісні: релігійна музика є прикладом співіснування культур, за участю
музикантів з різних континентів - Канади, Пакистану, Західної Індії; інструмен-
тів з різних континентів: бразильського барабану, сенегальського барабану, індій-
ської табли і баяну, басу, гітари, та іоніки.

Індуїстська музика - це традиція західного джазу, що поєднується з індійською
класикою: на санскриті "шакті" буквально означає енергія, а радше - жіноче
втілення божественної енергії.
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ВЧИМОСЯ ПОСЕРЕДНИЦТВОМ МОВИ:
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ АРАБСЬКОЇ МОВИ
ТА МАРОККАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (Іспанія)

Зміст

У 1980 році уряди Іспанії та Марокко підписали договір про культурне співробіт-
ництво, У документі були викладені основні положення Програми вивчення
арабської мови та марокканської культури, розробленої для учнів мароккансько-
го походження, які навчаються в початкових та середніх школах Іспанії, Основні
сфери співпраці та реалізації програми:

» Іспанія сприяє тому, щоб учні марокканського походження, які відвідують
початкові та середні іспанські школи, вивчали арабську мову та марокканську
культуру.

» Іспанська влада забезпечує марокканських вчителів, які дали згоду на участь
у програмі, необхідними приміщеннями у школах.

^ Марокко несе відповідальність за викладацький персонал.

Н- Іспанія бере участь у підготовці персоналу та навчального матеріалу, необхід-
ного для проведення уроків.

» Програму, яку запровадили в Іспанії в 1994-1995 рр., координує Центр освітніх
досліджень та документації.

Основні цілі проекту

» Дати марокканським учням освіту, яка допоможе їм зберегти власну ідентич-
ність; завдяки якій вони зможуть детальніше ознайомитись з культурою рідної
країни, розвиваючи одночасно повагу до країни, де вони перебувають; та яка
зміцнить їхню віру в себе та своє майбутнє.

» Допомогти марокканським учням пристосуватись до школи та нового життя,
виховуючи толерантність та відчуття спільноти.

Культурні т.а міжкультурні цілі проекту

Н- Допомогти марокканським учням зрозуміти основні аспекти та риси соціальної,
культурної та політичної системи у їхній рідній країні та в арабському світі.

І
»» Відзначити характерні риси їхньої культури з метою розвинути зацікавленість

та повагу до різних аспектів культури країни, де вони навчаються.

М> Визначити та підтвердити спільні риси іспанських та марокканських культу-
рних цінностей, а також внесок арабської культури в іспанську.

» Допомогти учням різних національностей та культур, брати участь в програмах
обміну, що сприяють кращому взаєморозумінню та взаємоповазі,
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Приклади сучасних проектів

^ Виховувати толерантність, повагу та відчуття єдності із суспільством.

^ Допомогти учням усвідомити велике різноманіття цінностей та стилів життя,
що існують у їхній власній культурі, та викликати зацікавити культурою
країни, де вони навчаються.

» Переконати у недопустимості расової, статевої, культурної чи релігійної дис-
кримінації.

Викладацькі стратегії та матеріали

» Аудіовізуальні матеріали, слайди, туристичні брошури про Марокко, Іспанію
та інші країни.

Й Підкреслити відмінність між культурою рідної країни та культурою країни,
де учні навчаються.

» У навчальному процесі використовувати приклади знайомих учням ситуацій
та подій, а також інформацію, ретельно добрану із ЗМІ.

» Документи, що відображають історію суспільств та країн, про які іде мова.

>> Заохочувати учнів бути творчими та активними в навчальному процесі, в якому
важливе місце відводиться їхнім власним знанням та дискусіям.

» В атмосфері поваги, толерантності та дружби навчати учнів рівності у всьому
без винятку.

Н Розвивати почуття ідентичності та впевненості у собі, наприклад, надаючи їм
можливість створювати власні ігри та грати у них.

Опрацьовані теми

На підготовчому рівні культурна база поєднується, наскільки це можливо, із лінг-
вістичною базою. Пізніше вводяться ширші та складніші поняття. На кожному
рівні враховуються інтереси учнів залежно від віку та особистих характеристик.
Культурна база складається з таких елементів: географія, історія, мистецтво,
цивільне право та релігія обох країн - Марокко та Іспанії.

Практична реалізація

План А: розроблений для шкіл, в яких навчається невелика кількість мароккан-
ських учнів,

План В: розроблений для шкіл, в яких навчається велика кількість мароккансь-
ких учнів.

Оцінювання

Згідно з отриманими результатами, програма виявилася досить ефективною, так
як допомогла учням усвідомити їхню культурну ідентичність у суспільстві, де
вони перебувають. Завдяки цій програмі учні також почали брати активну участь
у вирішенні колективних завдань та навчились розв'язувати конфлікти шляхом
спілкування, використовуючи відповідну лексику. Учні розвинули в собі толера-
нтність та повагу до інших, їхніх ідей, поглядів та переконань. Програма допомо-
гла розвинути певне ставлення учнів до соціальних проблем (нетолерантності,
ксенофобії, імміграції). Вчитель виконує головну роль у плануванні та викла-
данні концептуальної бази. Важливо, щоб навчальний план давав можливість
вчителю використовувати власний підхід. Також для полегшення і вдосконален-
ня навчального процесу важливо залучати до програми цілі сім'ї.
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СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ:
ВІТАЄМО СХОЖОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ
(Великобританія)

Зміст

Початкова школа у Лондоні, де навчаються діти, які представляють різні культу-
ри та живуть у бідних районах. Заняття може проводитись на гуманітарних уро-
ках (історія, географія, релігієзнавство) або під час різноманітних заходів,
присвячених визнанню внесків іммігрантів чи вивченню історії вихідців з Афри-
ки. Найкраще проводити на початку семестру, коли вчитель створює атмосферу,
в якій учні з різкими характерами та особливостями почували б себе комфортно.

Цілі проекту

Метою уроку є створення такого середовища, де б поважалися усі учні, їхні куль-
тури, релігії та ідентичності, та де б учні відчували себе потрібними. Цього можна
досягнути через розумний та емоційно виважений підхід вчителя до учнів, вико-
ристання відповідного тону та інтонації, жестів, словесних та нєсловесних підказок,
так, щоб ніхто з учнів не залишився поза увагою. Велику роль для ефективного
заняття відіграє об'єктивність та неупередженість вчителя. Спокійна атмосфера у
класі задає настрій, що сприяє спілкуванню і мисленню учнів. Релігія та
ідентичність є невід'ємними, а безпечне середовище дозволяє дітям вступити у
світ, де цінуються усі релігії, і їхня зокрема. Тему заняття добре передають відомі
нам слова «і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь». Для того, щоб показати
свою зацікавленість, потрібно вміти слухати, а також за будь-яких обставин
співпереживати іншим. Це створює підґрунтя для розуміння, що релігієзнавство
потрібне для розширення світогляду. Вивчаючи релігієзнавство, учні мають змогу
побачити, дослідити та відчути навколишній світ. Потрібно встановити чіткі межі
взаємоповаги та конфіденційності. В жодному разі не можна ставити одних учнів
вище за інших.

Учні повинні навчитися:

» Підвищувати самооцінку та визнавати свою унікальність.

^ 3 часом розпізнавати та цінувати свою відмінність.

^ Поглибити розуміння та знання глобальної діаспори та зв'язків з іншими

г країнами.

» Усвідомити, що віра та ідентичність - це широко розповсюджені явища.

Викладацькі стратегії

» Учні сидять у колі, щоб бачити одне одного. Таким чином підсилюється від-
чуття рівності.

^ Спосіб викладання - інклюзивний, він допоможе дітям з особливими потребами
виконувати всю роботу на уроці.
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Приклади сучасних проектів

» Ліпка з глини чи пластиліну, фотографії та виставки допомагають зрозуміти,
що рівень знання мови не є перешкодою у спілкуванні.

» Працюючи в групах, учні навчаються разом, підбадьорюють та хвалять, ске-
ровують та підтримують один одного, а це заохочує стовідсоткову активність
під час заняття та зводить до мінімуму пасивність чи домінування одних над
іншими,

» Ще однією стратегією є залучення батьків, членів сім'ї та спільноти, які таким
чином відчувають себе частиною школи. Завдяки цьому учні шануватимуть
їх та саме навчання. Це сприяє співробітництву та послаблює напругу.

Партнерство

Цей проект було започатковано з ініціативи класного керівника початкової шко-
ли, і з допомогою вчителя, відповідального за успішність дітей-представників ет-
нічних меншин у школі.

Опрацьовані теми

» Створення атмосфери, де поважаються усі учні і ніхто не залишається без уваги.

» Схожі та відмінні риси людей різного культурного та релігійного походження.

Цільова аудиторія/кількість учнів

У класі повинно бути приблизно ЗО учнів, віком від 5 до 7 років.

Люди, залучені в проекті

Вчитель, будь-який член викладацького колективу, який працює з вчителем, учні,
гості, такі як батьки, дідусі та бабусі, які виступають з розповідями про свою
культуру та віру.

Час для підготовки і виконання проекту

Одна година на підготовку та близько 1-2 годин для проведення заняття, що скла-
дається з вступної частини, різноманітних розповідей гостей, спілкування між
учнями та виконання різних завдань.

Опис заняття

Перед тим як перейти до виконання завдань, вчитель створює сприятливу атмос-
феру, підказуючи дітям, що потрібно робити, та підбадьорюючи їх. Потім учні
спілкуються про те, що є спільного та відмінного між ними - навчання в одному
класі, проживання на одній території, в одному районі чи країні, зв'язки з інши-
ми країнами. Діти починають бачити мову та релігію в глобальному контексті,
наприклад, що не всі індуси є індійцями, вони живуть і в Великобританії, і на
Карибських островах і т.д. Вони мають різне походження та ведуть різний спосіб
життя.

Учні спілкуються про свою унікальність; дивлячись у дзеркальця, вони шукають
риси зовнішності, які притаманні лише їм. Після чого вони себе малюють.

Учні розповідають про своїх дідусів та бабусь - звідки вони родом. Батьки, дідусі
та бабусі, присутні на уроці, розповідають про місця, де вони виросли, про пісні,
які вони співали, про людей, які мали на них вплив і т.д. Потім учні намагаються
знайти зв'язок, який вони мають з Великобританією та іншими країнами. Після
цього учні позначають ці країни на великій мапі світу.
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Учні обговорюють, яким чином їхні сім'ї, що приїхали з різних куточків світу,
зійшлися в одному місці, та усвідомлюють, що навіть у настільки різних людей
може бути щось спільне, як наприклад, навчайня в одному класі. І на цьому слід
наголосити.

Необхідні навчальні матеріали та обладнання

Папір, набір для малювання, дзеркала, велика мала, скотч для прикріплення
фотографій до мапи.

Оцінювання

Після проведення такого заняття засвоюється один з найважливіших уроків -
потрібно визнавати та цінувати релігійне різноманіття у світі, та відмінності, що
є між релігіями. Це зробило великий внесок у вивчення релігії. Багато вчителів -
не спеціалістів у сфері релігієзнавства можуть зіткнутися з труднощами через
брак знань з даного предмету. Однак учні певною мірою можуть допомогти, оскільки
вони діляться своїми спільними переконаннями та досвідом, пов'язаним з їхніми
віруваннями. Це зводить до мінімуму узагальнення на кшталт "всі мусульмани,
індуси чи християни вірять у...", а натомість робить акцент на індивідуальності;
руйнує стереотипи, але виводить особистість учня і його думку на передній план.
Заняття допомогло підвищити самооцінку учнів та навчило їх цінувати інших.
Учні більше дізналися про навколишній світ. Розвинулись їхні, здібності
співпереживати один одному. Учні були задоволенні уроком, їм сподобалось
зображувати себе на малюнках та показувати на мапах місця, з яких походять
їхні сім'ї. Вони ставили питання, що стосувалися про місць та способів життя,
про які розказували відвідувачі. Можна також сказати, що ідеєю цього уроку
було підкреслити глобалізацію релігії та культури, а також їх місцеве розмаїття.
Таке заняття можна проводити за різних обставин та в інших країнах.

Поради

Урок можна зробити ще цікавішим, якщо організувати більші виставки, або якщо
вчитель використовуватиме різноманітні додаткові матеріали, які вважатиме
відповідними, наприклад фотографії чи пластилін і т.д. Метою уроку є зменіиення
проявів або/і повне викорінення расизму, культурних чи релігійних упереджень
через залучення до роботи та цінування усіх учнів, а не лише дітей з особливими
потребами. На занятті не лише розглядаються різні культури, дітей також навчають
шляхом співпраці створити атмосферу, сприятливу для конструктивної розмови
та цінування розмаїття. Допомогти зрозуміти цю ідею може аналогія з квіткою.
Нехай квітка символізує навчання. Квітка є цінною лише тоді, коли вона має
запах. Запах навчання - це його «прихований» навчальний план, який пропагує
взаємоповагу та стимулює добиватися успіху. Освіта та цінування всіх культур є
невід'ємними, як квітка та її запах. Вчитель повинен не лише стати взірцем для
своїх учнів, він повинен навчати дітей, не відокремлюючи розум від почуттів,
згідно з соціальними законами моралі, взаємин, громадянства, толерантності та

г поваги, а щоб цього досягнути потрібно пам'ятати про їхні особистості та релігію.
Для того, щоб майбутні покоління жили в гармонії, потрібно добре усвідомлювати,
що поняття суспільства та розмаїття, де завжди присутні як спільні, так і відмінні
риси, є невід'ємними. Усі існуючі протиріччя потрібно вміти перетворити на
переваги та перспективи.
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АНАЛІЗ СИМУЛЯТИВНИХ СИТУАЦІЙ:
ЩО ТАКЕ ПОВАГА?
(Великобританія)
Зміст

Ці уроки є частиною схеми, яка заохочує учнів, що вивчають релігієзнавство у
Великобританії, з повагою ставитись до багатонаціональних суспільств, їх можна
включити в курс громадянського виховання або релігієзнавства у середніх школах,

Цілі проекту

Учні повинні вміти:
Й у ситуаціях, які вимагають поваги незалежно від релігійних чи культурних

границь, вивчати ставлення, релігійні погляди та ідеї.

^ оцінювати та поглиблювати власне розуміння про поняття поваги до всього;

» використовувати вчення різних релігій для поглибленого розуміння поняття
поваги.

Викладацькі стратегії/ Групові вправи

Учні працюють попарно над дев'ятьма ситуаціями, де необхідно проявляти пова-
гу, однак, де вона не виявляється. У процесі обговорення вони роблять висновки.

Методи роботи

Групова та індивідуальна робота.

Опрацьовані теми

» Повага та толерантність до ініпих

» Емпатія

Цільова аудиторія/кількість учнів

Клас з ЗО учнів віком 14 років

Люди, залучені в проекті

Вчитель та учні.

Необхідний час

г Підготовка: 20 хвилин. Виконання; два уроки по 40 хвилин.

Опис проекту

1. Робота у парі з усіма дев'ятьма ситуаціями, поданими нижче.

2. Обговорення альтернатив до кожної з ситуацій - що би сталось, якби панувала
суцільна неповага? Що би сталось, якби панувала суцільна повага?

3. Дайте оцінку до 10 балів особам, названим у кожній рамці. 10 == ставиться з
великою повагою. 1 = зневажає. Використовуйте всю шкалу оцінювання.
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4. Обговорення власних оцінок з іншими парами: чи можливо досягти одностай-
ності у класі?

5. Допоміжні вправи:

> Впорядкуйте дев'ятьох осіб в порядку, від "найбільш шанованого" до "най-
менш шанованого"

> Існує багато видів зневаги: такі як расизм та сексизм. Який з видів зневаги
бачимо в кожній з дев'яти ситуацій?

> Розділіть клас на дев'ять маленьких груп і відтворіть дані ситуації. Вико-
ристовуйте стратегію "стоп кадру" для зупинки вправи у ключових
моментах, запитуйте учнів, які беруть участь у відтворенні, що думає їхній
герой в цей момент.

> Зверніть увагу на релігійні вчення про повагу, подані в "бульбашках".
Кому із персонажів ситуацій, які ви розглянули, потрібно вчитися від
буддистів, християн, індусів та мусульман? Чого вони можуть навчитися?

> Опишіть (можна і в парі) дві додаткові ситуації, які відбулися у школі, і
де слід було проявити повагу. Найкращі роботи прочитайте у класі.

> Розгляньте декотрі з релігійних вчень про повагу та людську гідність, щоб
з'ясувати, чи дають ці релігії добрі поради щодо обраної теми.

І Ретельно обдумайте своє власне ставлення: всі ми кажемо, що віримо у
повагу, однак часто нею нехтуємо. Обговоріть з напарником події, в яких
ви проявили чи не проявили повагу.

> Що потрібно для більшої взаємоповаги у школі? Що потрібно зробити учителям,
учням та іншим особам, щоб у вашій школі панувала повага? Напишіть план з
п'яти пунктів та за бажанням відішліть його до Шкільної ради.

Якщо ви бажаєте повторно використовувати робочі аркуші, попросіть учнів ста-
вити їхні оцінки на окремих листках.

Необхідні навчальні матеріали та обладнання

Див. додатковий аркуш

Оцінювання

Цей підхід до визначення ролі поваги бере за основу особисте життя учнів, він звертає
увагу на релігійні аспекти культурного розмаїття та освіти, і його легко застосувати
в будь-якому класі вчителеві, який бажає спробувати активне навчання.

Отримані результати: на практиці, ми побачили, що ця вправа конкретним та
симулятивним способом допомагає розпочати розмову про значення поваги, у тому
числі про релігійні виміри міжкультурної освіти. Учням сподобалась ця вправа.
Ми опублікували цю вправу для наших передплатників, та отримали від них
відгуки, які говорять, що ця вправа є практичною, простою у розумінні та спону-
кає до роздумів.

, Як можна оцінити цю вправу? Вчителі можуть оцінювати її через обговорення з
учнями, або даючи письмові питання про вивчене: Що ви робили? Про що ви
думали? Чого ви навчилися?

Поради до виконання

Якщо ці ситуації є далекими чи незвичними, або не відображені у національному
контексті, вчителі можуть створювати сценарії неповаги, які є більш наближені
до потреб учнів. Вони можуть створювати ситуації, що відповідають проблемам, з
якими стикаються учні, або ситуації, що використовують предметне вивчення на
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Приклади сучасних проектів

підставі місцевих та національних новин для стимуляції цінностей, роз'яснень та
думок про хорошу поведінку.
Для урізноманітнення ситуації можна використовувати повчальні притці з багатьох
традиційних релігій та вірувань.

А. Цього року Джонатан та Ігбал три
рази побилися в школі. Після
останнього разу обох тимчасово
виключили зі школи, У четвер на
перерві Джонатан зіткнувся з
Ігбалом на шкільному майданчику
і добре йому вперіщив. Ігбал
підвівся із закривавленим коліном,
глибоко вдихнув і сказав з викликом
у голосі: "Скажи будь ласка, що ти
зробив це ненавмисно". Наступила
напружена пауза, "Вибач друже, я
не хотів," - сказав Джонатан. Вони
розійшлися у протилежні боки.

Оцінка Джонатану: [ ]

Б, Сіан - єдина ірландка в англій-
ському класі. Багато з її одноклас-
ників розповідають анекдоти про
ірландців, зазвичай вона ігнорує
образи пов'язані з тим, що вона
належить до "тупої" нації. Однак у
четвер, коли вчитель містер Джек-
мен розказав подібний жарт, вона
образилась і відмовилась робити
домашнє завдання з математики
доки він не вибачиться перед нею.
Містер Джекмен не мав наміру ви-
бачатися і сказав Сіан, що вона по-
водиться свавільно. Він послав її до
директора, і не дозволив відвідувати
уроки математики до кінця тижня.

Оцінка містеру Джекмену: [ ]

В. На гральному майданчику банда
хуліганів часто перевіряє кросівки
дітей і вимагає гроші в тич, в кого
на їхню думку погані кросівки.
Цього вівторка, банда Великого
сера Дерека пристала до Ганни.
"Твої кросівки виглядають, як пока-
лічені лапи у собаки, ти не крута дів-
ка. За це ми вимагаємо 50 фунтів.
Гони касу." Ганна не маючи нічого,
хоробро відповідає: "Твоє лице ви-
глядає, як натовчена дупа, приду-
рок. Лиши мене в спокої." Між ними
настає коротка пауза, Дерек вирі-
шує не продовжувати. Посміхаю-
чись, він іде геть.

Оцінка Дереку: [ ]

Г. Міс Хусейн, тимчасова заміна
вчителя, має певні проблеми з
класом Ф, Після того, як еони цілий
тиждень поводилися грубо та
байдуже, у п'ятницю вранці один з
учнів викрикує: «Міс, ви ж
мусульманка, ви не повинні
сьогодні працювати ~ сьогодні ж
п'ятниця, ви ж по п'ятницях не
працюєте, чи не так?» Міс Хусейн
зашарілася, але промовчала.
Дейвід, який бешкетував цілий
тиждень, несподівано заступається
за неї:" Закрий пельку, це її релігія,
вона не може з цим нічого зробити.
Ти повинен її поважати"

Оцінка Дейвіду: [ ]

Д. Клас релігійного виховання
поїхав на екскурсію в індуїстський
храм; перед входом всіх просять
зняти взуття. Шерон та Карен цілий
ранок пошепки нарікають на
вимогу, однак все ж залишають свої
дорогі та гламурні туфлі на храмових
поличках для взуття. "Чому ми
повинні знімати своє взуття? Ми ж
не поклоняємося їхнім богам та
богиням, чому ж тоді залишаємо
своє взуття? Це хороше взуття, його
ж можуть вкрасти!" Однак, нічого не
промовляють вголос, і наприкінці
дякують індусам за прийом, їхнє
взуття нікуди не поділося.

Оцінка Шерон та Карен: [ ]

Е. У кінці семестру в школі
проходить конкурс талантів. На
задньому ряду сидять хлопці з 9
класу, які висміюють та викрикують:
"Нісенітниці", "Ви бездарні" та інші
подібні речі під час танцювального
номеру семикласників. Деріл
вирішує, не брати у цьому участі -
"У них хоча б вистачає сміливості
вийти на сцену," каже він своїм
друзям, "А ви ховаєтеся на
задньому ряду в темряві." Його друзі
відповідають, що він боягуз, але
його це не обходить, він далі нічого
не викрикує, аплодуючи хорошим
виступам і не висміюючи невдалі.

Оцінка Дерілу: [ ]

Є. Батьки Роуз подорожують, тому во-
на прийшла до свого 8 класу три тиж-
ні після початку семестру. Вона є
досить замкнута і не має багато хо-
роших друзів у школі. Через декілька
тижнів Анна (такий собі лідер класу)
надокучає Роуз зі своїми порадами:
"Ти ніколи не знайдеш друзів у цій
школі, доки не станеш привітною, та
не перестанеш носитися зі своєю
дорогоцінною циганською культурою".
Роуз відчуває занепокоєння, однак
відповідає: "Ти ніколи не будеш моєю
товаришкою, Анно, якщо цілий час
будеш починати розмову з видаван-
ня порад". На хвильку дівчата
зустрічаються поглядами, потім Анна
каже "Ну гаразд, ми в суботу йдемо в
кіно. Не хочеш з нами?"

Оцінка Анні: [ ;

Ж. На шкільній дискотеці, довгий
час Келлі займалась "показухою"
перед хлопцями з 11 класу, однак
коли вона вийшла на двір з Джеймі,
одним з тих хлопців, він не ви-
правдав її сподівань, а наступного
дня вона розказала своїм друзям:
"Він зовсім не поважає дівчат. Не
да вайте йому наближатись до себе.
Він такий же привабливий, як ба-
буїн," Джеймі цілий день розповідає
своїм друзям та всім кому не лінь,
що Келлі ще дитина: "Вона ще не
вилупилась з яйця," говорить він.

Оцінка Келлі: [ ]

Оцінка Джеймі: [ ]

З, У 10 класі харчових технологій,
24 дівчини та 2 хлопці. У класі
технічної графіки 24 хлопці та 2 дів-
чини. На шкільній раді Джо та Марк
запитали учителів, чи існує у шкіль-
них позаурочних групах проблема
сексизму, вони запропонували про-
вести студентське опитування на
тему сексизму під час цих пред-
метів. Голова ради та директор пого-
дилися з їхньою пропозицією, і Джо
та Марк організували опитування у
вигляді проект з громадського
виховання. Вони стверджують, що
шкільна позаурочна система є
упередженою і має нахил до
сексизму; і потрібно робити більше
для того, щоб дівчата та хлопці
вибирали предмет, не дивлячись на
стереотипи.
Оцінка Джо та Марку: [ ]
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Буддисти кажуть:
"Співчуття до всього живого є серцем у вченні
буддизму. Ми хочемо знати про все, що
кривдить інших, та використовувати медитацію
для мирного співіснування. Ми прагнемо знайти
шлях у житті, де правильні слова та вчинки
проявляють повагу до всього, так як нас цього
вчив Будда.

Християни кажуть;
"Наше писання говорить, що у Хрисгі нема жінки
чи чоловіка, єврея чи грека, раба чи вільної
людини - нам всім дано жити, як одній родині.
Нас, християн, не потрібно переконувати, тому
що ми віримо, що Господь любить всіх без
винятку, і ми намагаємося робити те саме,

Індуси кажуть:
"Існує бох<ественна іскра у всьому живому,
тому ми повинні поважати полум'я богів,
яке палає повсюди, у кожній сестрі та
братові. Багато індуїстських героїв та
оповідань нагадують нам, що Бог може
прийти до нас у вигляді жебрака або
відлюдника - тому ставтесь до всіх людей
однаково і шануйте внутрішню іскру богів,"

Мусульмани кажуть:
"Аллах - творець усього, тому одна людина не
має права ображати іншу. Аллах - суддя всьому,
тому всі люди повинні відповідати за своє
ставлення до інших. Аллах є наймилосерднішим,
якщо вас хтось осквернив, ви можете винести з
цього урюк, і бути милосердним до самого себе,
Іслам дає хороше підґрунтя для поваги між усіма
людьми світу.
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КОНКУРС НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА:
ТВОРЧА РОБОТА У РЕЛІГІЙНОМУ ВИМІРІ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
(Великобританія)

Зміст

Конкурс "Одухотворене мистецтво", що успішно проходив по всій Англії (та в
деяких інших частинах Об'єднаного Королівства), запропонував чотири програми
для творчої роботи з учнями віком від 5 до 16 років (уроки релігійного виховання
і малювання використовувалися як робоче середовище). Вчителі по-різному інте-
рпретували ці "гнучкі" теми. Наприклад, веб-галерея "Мистецтво в Небесах" до-
зволяє молоді поширювати свої мистецькі погляди та ділитися ними з іншими
людьми з такими ж інтересами.

Цілі проекту

» Пов'язати програми релігійного та міжкультурного виховання і поширювати
міжрелігійні знання.

^ Визначити ключові моменти в історії релігії.

» Заохочувати творчість за допомогою дизайну емблем.

» Стимулювати роздуми та розуміння міжкультурних та міжрелігійних аспектів
життя у великих містах.

» Залежно від релігії, яку розглядають, учні навчаються аналізувати та поважати
кожну з них.

» Розвивати самовираження (візуальне та літературне) і розпізнавати вплив ре-
лігійного світогляду на інших людей на практиці.

Партнери

Професійна Рада релігійної освіти (РСШЕ) & основною організацією вчителів ре-
лігії в Великобританії. За допомогою фінансування від «Вестгіл Траст» вона пра-
цювала з сотнями вчителів у різних школах.

Викладацькі стратегії /групова робота
г

Рада ініціювала конкурс, розподілила теми, розповсюдила оголошення та отри-
мала підтримку для цього заходу через свою мережу. Організація створила та
підтримує сайт учнівських робіт "Веб-Галерея", розіслала запрошення до програ-
ми "Розробка емблеми міжрелігійного порозуміння" по різних школах та коледжах
для учнів віком від 5 до 17 років, використовуючи наведений нижче текст.

Опрацьовані теми

Мир
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Цільова аудиторія/кількість учнів

Вікові обмеження - учні від 7 до 14 років, розмір груп - кожна до ЗО учнів.

Люди, залучені в проекті

Вчителі малювання, релігієзнавства, громадянського виховання.

Час для підготовки

ЗО хвилин.

Час для виконання

1-2 години + робота вдома

Опис проекту

[а] Обговорення теми миру

Мир є основою релігійного виміру міжкультурної освіти - учні дізнаються про
душевний спокій під час християнської молитви та про гармонію і рівновагу, яку
знаходять буддисти у своїх медитаціях.

Проте внутрішній мир людини і мир у світі - поняття різні, тому етика пороз-
уміння та конфлікту додають різноманітності нашому проекту.

1. Розмова з учнями про значення миру є доброю темою для початку. Такі
запитання, як "Що означає "зберігати спокій під час бурі?", "Де людина може
знайти внутрішній мир?", " Чи приносить Бог мир?" та "Як може людина зали-
шатися спокійною в такому неспокійному світі?" є відповідним матеріалом для
міжкультурної освіти та непоганою стартовою позицією для подальшої роботи.

2. Учні повинні мати чітке уявлення про програму, в якій беруть участь, а вона
надзвичайно різноманітна. Запропонуйте їм створити символи миру для вітальної
листівки ООН, або розробити емблему розділеного міста (наприклад для Єрусали-
му чи Белфаста). Це може бути символ соціальної гармонії або миру в серці.
Запитайте їх, якою могла б бути емблема європейського міжкультурного проекту,
яка б символізувала як релігійне, так і нерелігійне розуміння миру.

[б] Дизайн емблеми для міжкультурної освіти про релігію

1. Справа піде дуже добре, якщо ви запропонуєте дітям подумати, яке значення
має взаємоповага між релігіями. Ми вже випробували це, розробляючи нові об-
кладинки для навчальних програм з релігійного виховання в деяких частинах
країни (Великобританія). Поговоріть з учнями про те, в чому релігії сходяться і
пов'язані, що найважливіше для кожної віри. Зверніть увагу, як різні віроспові-
дання проповідують однакові цінності та ідеї.

-2*. Попросіть дітей розробити емблему або зображення, яке б пов'язувало шість
різних релігій. Крім того, воно має відображати якісь веселі моменти в релігійному
вимірі міжкультурної освіти. Разом розгляньте деякі символи різних релігій.
Запропонуйте подумати, якими кольорами можна охарактеризувати різні релігії.
Прості кольори, обдумування варіантів та увага до думок інших стимулює кращу
роботу. Дайте їм можливість показати власне розуміння кожної з релігій, головне,
щоб все не звелось до простого малювання емблем.
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3. Також учні мають письмово пояснити, чому їхня емблема має саме такий вигляд,
як вона відображає духовність віросповідань та самих дітей.

Необхідні навчальні матеріали та обладнання

» Набори для малювання.

» Можливість вивчати та реагувати на символи та інформацію, що стосується
різних релігій.

Оцінювання

Організатори вважають, що це один з найуспішніших методів навчання, який
залучає рефлективне та творче навчання до релігійного виміру міжкультурної
освіти. Вчителі, задіяні у цьому конкурсі, повідомили про високий рівень заціка-
влення, бажання самовиразитися та ентузіазму серед багатьох учнів. Якість робіт
(див. туш.рсіте.ог^.иіс/брігіїіесіагйв) відображає найкращий і дуже відчутний вплив
проекту на учнів кількох сотень шкіл, що брали у ньому участь.

Цей надзвичайно успішний проект заохотив до навчання та критичного мислення
багато сотень, навіть тисяч учнів Великобританії на уроках релігієзнавства чи
малювання, підштовхнув їх до роздумів про співпрацю та повагу між релігіями.

Творча активність створює сприятливу атмосферу для аналізу таких понять, як
взаєморозуміння, схожість та відмінність, єдність та протиріччя, а також для
їхнього усвідомлення. Щоб зосередити увагу учнів вчителі можуть використовувати
групову роботу, конструктивні обговорення та їх власні оцінки. Основою для
дискусії можуть бути цитати з текстів різних релігій, включаючи священні пи-
сання.

З уроків релігієзнавства учні легко пригадають інформацію, приклади та уявлення,
наприклад християнського та мусульманського розуміння терпеливості та пова-
ги. Якщо у дітей не було цих уроків, вчителі можуть надавати учням додаткову
інформацію.

Поради для тих, хто хоче взяти участь

Можна використати багато інших наших програм. Учні можуть взяти собі за
приклад роботи з інших традицій, які стануть надихнуть їх до для власної твор-
чості.
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ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ:
НАШ ДІМ - НАШЕ СЕЛИЩЕ - НАШ СВІТ
(Австрія)

Зміст

Проект розробили, щоб стати членом Пілґрім-Шуле, мережі шкіл, що працюють
над проектами в економічній, екологічній, суспільній та духовній сферах, для
зміни майбутнього на краще. Школа розташована в 10-му окрузі Відня, Там на-
вчаються учні різних релігій та культур. Мета цього проекту - навчитися розумі-
ти та дізнатися більше про різноманітні культури через щоденну групову роботу.

Цілі проекту

Н Учні повинні навчитися робити власні висновки.

^ Охороняти довкілля.

И> Бути цілеспрямованими та впевненими в собі під час групової роботи.

^ Брати участь у втіленні проекту.

» Дотримуватись основних суспільних настанов, використовуючи такі принципи
у щоденній роботі:

1) толерантність та повага до інших;

2) впевненість в думках та діях;

3) бажання йти на компроміс з іншими;

4) конструктивна співпраця в групі, навіть якщо досягнення цілі неможливе;

5) ніколи не дозволяти іншим контролювати власне життя;

6) пам'ятати, що насилля не розв'яже проблеми;

7) не забувати, що ти не гірший за інших.

>> Розуміння того, що суперництво нічого не принесе, зате майже все можна
здобути з допомогою командної праці, справді допоможе учням у майбутньому

г житті та захистить їх.

Викладацькі стратегії

Два класи (трохи більше 50 учнів) були поділені на 10 "груп -сімей" без якихось
певних інструкцій щодо того, як їм будувати стосунки між собою. Єдиною вимо-
гою було збудувати власний маленький будиночок (1.5 м х 2 м х 2 м; на дерев'яному
каркасі) протягом наступних двох років. Навіть якщо виникають непорозуміння
всередині групи, змінювати членів груп не можна. Будиночки погрупували по
три і розташували фасадами до головної площі. Учні повинні були вирішити, як
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звести стіни, настелити підлогу, встановити вікна та двері. Вони могли ставити
вчителям запитання, але не більше. Вчителі, в свою чергу, мали пересвідчитися,
що рішення у групах приймаються демократично та з дотриманням усіх правил,

Оцінювання

Учні пишалися "своїми" будиночками, коли ті були готові, тому діти хотіли ви-
користовувати їх також і поза офіційними "годинами проекту". Тож їм дозволяли
проводити там час після уроків. Учні здійснювали інші наступні проекти також
"проживаючи" в будиночках. У своїх хатках вони проводили і велику обідню
перерву, оскільки вони були дуже зручні і там вони могли поговорити про "свої
володіння".

Подальша діяльність

Після того, як будиночки були готові, наступним проектом була організація
виставки про релігії світу. Над ним батьки з різних куточків світу працювали
разом з дітьми та вчителями. На відкритті виставки подавалися традиційні страви
різних народів світу у відповідному національному супроводі. Звичайно, учні по-
хвалилися своїми будиночками та розповіли багато цікавих історій.



ЧАСТИНА V

БІБЛІОГРАФІЯ

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
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ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Нижче наводиться перелік різноманітних джерел інформації, практичних . навчаль-
них матеріалів для вчителів, прикладів навчальних методик і т.д.

АЬгаті, Р,С. еі аі., Ь' арргепШтзе соорегаіі? - ТНеогіез, теіНоаез, асішііез (Коопера-
тивне навчання - теорії, методики, практики). Сепіге й'єіийез зиг
Гарргепіізза§'е еп сіаззе, Ппіуегзііе Сопсогйіа, Ьез Ейіііопз йе 1а Спепеїіеге іпс.,
МопігеаІ, 1996.

Перша частина цієї збірки праць визначає основні поняття - теоретичне підґру-
нтя і викладацькі підходи — для кращого розуміння кооперативного навчання.
Дві наступні частини - найновіші методики і практичне застосування -
розглядають практичні питання, як проблеми, так і їх розв'язання.

Вгай^огй Меігороіііап Візігісі СоипсіІ еі аі., Ке§аг(1іп§ геІі£іоп, Іаеаз /ог зспооі сіавзгоот
апа соттипііу, рагіпегзНір іп еаисаііоп /ог сііігепзпір апа зНагеа Vа^иез (Про
релігію, ідеї для школи та громади, партнерство в освіті для спільних
громадянських цінностей), Вгайіотй Ейисаііоп, Вгай£огй, 1998.

Вгтйейгепігаїе Гиг роІШзсЬе Віїйипд (Федеральний центр за політичну освіту),
йег КеН^іопеп шій "УУ'еІіапзсЬаиип^еп. Негаиз£огсіегип§ ап йіе Ветоіігаііе, Тпетегі
ипй Маїегіаііеп АгЬеіізКі1£еп £иг йіе роНіізсіІе Ві1йип§, Випйезгепігаїе їиг роїіііізсіге

Вегііп, 2003.

Випйеагепігаїе ґиг роїіІівсЬе Ві1йип£ (Федеральний центр за політичну освіту),
Еп¥асЬзеп'іУегйеп УОГ йепі Ніпі;ег§гипй ипІіегзсЬіейІіспег Ке1і§іопеп ипй
\^е1іапзспаиип§'еп, Тпетеп ипй Маіегіаіієп АгЬеіізМ1£еп £иг йіе роЗгЬізспе Ві1йип§,
Випйезгепігаїе іиг роїійзсЬе Ві1йші£, Вегііп, 2004.

Ці дві публікації стали результатом діалогу людей різних релігій, організозаного
Семінаром релігій та світоглядів під час Семінару культур в Берліні. Вони міс-
тять основні тексти і модулі, які можна використовувати у школах та інших
навчальних закладах.

СоЬеп, Е.О., "Едиіїу іп Неіего§епеоиз сіаззгоотз: а с!гаІІеп§е /ог іеасіїегз апа
("Рівність в гетерогенному класі: виклик для вчителів і соціологів" ), \УогМп£
ІОГ едиііу іп Ьеїего^епеоиз сіаззгоотз - Зосіоіо^ісаі Леогу іп ргасіісе. Е.О. СоЬеп
апй К.А. Ьоіап (ейз.), Зосіоіо^у оі Ейисаііоп Зегіез, ТеасЬегз' Соїіе^е Ргезз,
СоїитЬіа ЦшуегзіЬу, N6 '̂ ¥ог!с апй Ьопйоп, 1997а, рр. 3-14.

Перший розділ цієї монографії є вступом до поняття комплексного викладання
і рівноправних класів. Дослідження знаходиться в ширшому контексті класової
стратифікації і соціології.

СоНеп, Е.Сг., "ТНе зосіаі сопзігисііоп о/ е^шіу іп іНе сіаззгоот" ("Соціальна побудова
рівноправ'я у класі" ), Ьез йеііз йи ріигаїізгпе еп ейисаііоп: еззаіз зиг 1а Гогтаііоп
іпіегсиїіигеїіе. Регпапй ОиеПеі, те-ііп а сопігіЬиііоп Ьу Е. СоЬеп. Ргеззез йе
ГІІшуегзііе Ьауаі, 8аіп*е-Гоу, 2002.

Цей розділ детально розглядає поняття "рівноправного класу", пропонуючи
водночас певні підходи для його досягнення. Автор досліджує проблему розма-
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Релігійна багатоманітність та міжкультурна освіта: посібник для школи

НОЛУЙЄП, <ї. апгі Коріес, М., СиШ'оег Іа соІІаЬогаііоп - 17п оиШроиг Іез Іеааегз реа
(Розвиток співпраці - посібник для педагогічних керівників), Спепе1іеге/МсСга\у-
Нііі, Мопігеаі апгі Тогопіо, 2002.

Ця праця зосереджує увагу на впровадженні кооперативної схеми у школах.
Вона пропонує принципи керування вчительським складом. Теми книги
присвячені ролі керівного вчителя, викладацьким підходам, різним формам
співпраці у школах, кар'єрному розвитку, у тому числі оцінці лідерів, та
підтримці колег.

Нотугіеп, 3. апй Ьаигепйеаи, Г., Ьа соорегаііоп: ип ]еи а'еп?апі - Пе Гарргепіізза£е а
І'еиаіиаііоп (Співпраця: дитяча гра — про навчання оцінювати), Ьез ейШопз йе
Іа Спепе1іеге/Мс-Ога\у-Ніі1, Мопігеаі апгї Тогоп1;о, 2005.

НО\УЙЄП, «І» апгі Магііп, Н., Ьа соорегаііоп аи /й аез іоигз - Вез оиШз роиг арргепаге а
соорегег (Співпраця щодня - про засоби навчання співпрацювати), Ьез ейШопз
сіє Іа Спепеїіеге, Мопйгеаі, 1997.

<Іо}Іп8оп, В.\У\, -ІоЬпзоп, К.Т. апгі ^оЬп8оп НоІиЬес, Е., Соорегаііоп іп іНе Сіаззгоот
(Співпраця у класі) (7іп ейп), Іпіегасііоп Вооїс Сотрапу, Егііпа, МN, 1998.

Автори роблять огляд компонентів кооперативного навчання: визначення, цілі,
навчальні процеси, роль вчителя, короткий огляд досліджень. Книга також ви-
світлює позитивну взаємозалежність; навики, потрібні для співпраці, організація
груп, оцінка, управління класом і можливі заходи. Ця книга є добрим вступом
до кооперативного навчання.

Кадап, 8., Соорегаіше Іеагпіпд; гевоигсез /ог ІеасНегз (Кооперативне навчання: ресурси
для викладачів), Кезоигсез £ог ТеасЬегз, Вап <Іиап Сарізігапо, СА, 1992.

ЬеЬгтіііеІуег1а§ Йез Капіопз 2игісЬ, Неііі^е Сгевеіге (Навчальний посібник для кантону
Цюриха, загальний закон), -- ЬеЬепзепіюиг^е. ІпіеггеНдіозег Каіепаег,
рааа§о§івспег ЬеИ^ааеп ипа Кагіетеї, ЬепгтШеіїегІац, 2игісп, 2002/2003ІІ.

Щорічне видання, яке містить місячний календар, що інформує про свята місяця
з короткими поясненнями. На кожен місяць додається коротка інформація про
одну зі світових релігій. Також видається педагогічний посібник і набір
ілюстрацій.

8аЬоигіп, М. еі аі., Соорегег роиг геиззіг, Ргезсоїаіге еі 1" сусіе - Зсепагіоз а'асііоіїев
соорегаішез роиг аеиеіаррег аез сотреіепсез (Співпраця заради успіху, дошкільна
і початкова освіта — сценарії заходів для розвитку навичок), Ьез ЕйШопз сіє Іа
СЬепе1іеге/МсЄга\у-НШ, Мопїгеаі апсі Тогопіо, 2002.

8Ьар ^огЬіпд Рагіу (щорічник): Саіепааг о/ геїідіоиз /езішаїз (Календар релігійних
свят)

Календар релігійних свят Шап є неоціненним ресурсом для вчителів, студентів,
бізнесу, парафій, працівників охорони здоров'я і державних службовців та бага-
тьох інших. Він пропонує кольоровий настінний планувальник формату А4 разом
з буклетом формату А5, коротким описом кожного релігійного свята, оглядом
17 місяців від серпня попереднього року і до грудня наступного, детальний опис
12 різних віросповідань від Бахаї до Зороастризму (Парсі), і включаючи буддизм,
християнство, іслам, індуїзм, сикхізм. Це видання Європейської робочої партії
з паралельними текстами французькою, англійською і німецькою мовами.

Адреса: ТЬе 8!іар \¥ог!ші£ Рагіу, РО Вох 38580, Ьопсіоп, ВЧУІР ЗХГ, Ппііей

8Ьар Л¥ог1ііп§ Рагіу, Ревішаїз іп шогШ геІі§іопз (Свята у світових релігіях), єйііей
Ьу Реїег 'УУоой^агй \?ііп КіайЬ Е1-ВгоиЬіе аіій СЬеггу Ооиїй, Кеіі^іоиз апй Могаї
Ейисаііоп Ргезз, Могшсіа, 1998.
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Підручники та навчальні матеріали

Великий довідник для початкової і середньої школи. Подає точну і детальну
інформацію про головні релігійні свята, що святкуються у світі. Різні розділи
описують бахайські, буддистські, китайські, християнські, індуські, японські,
єврейські, мусульманські, сикхські і зороастрійські свята.

8Ьагап, 8., "Со-орегаїше Іеагпіп£ аткі Неіріпд ЬепаVіои^ іп Іпе пгиШ-еїппіс сіаззгоот"
("Кооперативне навчання і взаємодопомога в багатоетнічному класі"), іп Н.С.
Роої;, М^. Могдап апсі К.Н. ВЬиІе (егіз.), СМІйгеп Ьеіріпе сМИгеп, <Іо1ш Шіеу
апй 8опз, Ьопсіоп, 1990, рр. 151-176.

8іе£, II., Ре8Іе аег ВеІі§іопеп (Релігійні свята). ^УегИшсЬ. £иг Зсїшіеп ипй Сетеіпсіеп,
Раітс8, ВиззеШогГ, 2003.

Точна інформація і наративні тексти запрошують до зустрічі і діалогу з різними
релігіями, У книзі робиться особливий наголос на характеристиках свят різних
релігій.

81ауіп, К., Соорегаіше Іеагпіпц: іпеогу, гевеагсН апа ргасіісе (Кооперативне навчання:
теорія, дослідження і практика), Ргепіісе Наїї, Еп^іетюсі СИШ, КУ, 1990.

Ця книга — безцінний вклад у вивчення предмету і пропонує зв'язок між теорією
і практикою в кооперативному навчанні.

81а\'іп, К., ІІ8ІП8 зіисіепі іеат Іеагпіпц (Використовуючи студентське групове
навчання) (Згй ейп) -Лоїшз Норісіпз Ііпіуегзіїу, Сепіге І'ог Кеееагсп оп ЕЗепІепІагу
апо! Мі(і(11е Зспооїз, ВаІУтоге, МБ, 1986.

Ця книга є результатом міжрелігійного проекту (1995-98), в якому взяли участь
вчителі з п'яти міст Європи. Вона містить приклади того, як вчителі у п'яти
різних місцях спираючись на вчення основних світових релігій спробували
об'єднати дітей, батьків, школи та міжкультурні і міжрелігійні громади,

Тоііеп, 8. еі аі., Соорегаіюе Іеагпіпц — А $иіае Іо гезеагс/г (Кооперативне навчання -
посібник з дослідження), Оагіапй РиЬІізМпд Іпс., Ме%' УОГІІ апй Ьопсіоп, 1991.

Усі бібліографія розбивається за темами - від інформаційних технологій до ка-
р'єрного розвитку, також включає суспільні науки, технологію, і більш загальні
предмети, наприклад причини кооперативної роботи чи дослідження. Вступ подає
огляд літератури на цю тему.
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І

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Окремі терміни, вжиті у цій книзі, можуть бути новими для деяких читачів та/або
вчителів. Тому автори вирішили додати до посібника цей короткий термінологіч-
ний словник, щоб допомогти їм краще зрозуміти широкий контекст. Наведені нижче
визначення не слід вважати офіційно прийнятими визначеннями Ради Європи.

Багатовір'я: існування плюралізму релігійних традицій або вірувань в одній державі
чи суспільстві.

Багатокультурність: існування багатьох культур поруч в одній державі чи одному
суспільстві, дроте цей термін іноді використовується з додатковим значенням
небажаної мішанини різних неспоріднених культур, або на позначення бажаного
злиття культур і вироблення багатого розмаїття.

Безпечний простір: передумова необхідного діалогу для вивчення відмінностей в
контексті безпеки, свободи і спокою, необхідний для забезпечення обміну дум-
ками, розповіді, слухання і примирення.

Взаємність: здатність думати на засадах взаємності — це соціальна навичка, що перед-
бачає готовність визнати за іншими або надати їм ті ж речі, які ви б хотіли
визнавати чи мати своїми, і не ображати інших на тих засадах, на яких не
хотіли б, щоб ображали вас.

Віра: позиція, заснована на віруваннях чи довірі, зазвичай релігійна, і тому часто
використовується як альтернатива релігії або релігійним традиціям.

Вірування: твердження, що приймаються за істину окремими особами і групами людей,
однак їх не можна довести за допомогою доказів чи аргументів; вони зазвичай
асоціюються з системою релігійних вірувань чи філософією.

Глобалізація: економічне та культурне усуспільнення та обмін по всьому світу, які
перетворюють окремі країни (або їхні аспекти) на залежні або подібні до інших.

Громадянська свідомість: перше значення цього терміну пов'язане зі ставленням гро-
мадянина до громадського життя. Він не позначає якогось певного регулятив-
ного ідеалу, а швидше є способом співіснування, котрий веде за собою повагу та
взаємність, обидва ці поняття передбачають здатність до рефлексії та стрима-
ності у публічному визнанні власних переконань. Громадянська свідомість пе-
редбачає здатність дистанціювати себе від своїх переконань чи вірувань.

г Гуманістичний: вчення (або особа, що дотримується такого вчення) про те, що сенс і
мета життя є результатом людського розуму; а в житті не існує надприродного
виміру. Див. також світський гуманізм.

Декультурація: зникнення або зменшення продуктів культури чи культурного впливу.

Деномінація: найчастіше - це підрозділ християнської церкви, наприклад, римо-ка-
толицизм, однак цей термін також часто влсивається на позначення будь-якої
релігійної групи з іншої релігії (наприклад, ортодоксальний юдаїзм), або навіть
використовується на позначення окремої релігії на відміну від іншої релігії.
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Словник термінів

Дистанціювання і симуляції: види навчання, котрі не приносять небажаного відчуття
зніяковіння, хвилювання чи стресу, оскільки приходять "з других рук", тобто е
непрямими формами навчання. Вони досить "віддалені" від дитини та її особистого
життя, або від фактичної спільноти, до якої належить дитина, а тому дозволяють
більш-менш безпечно проводити процес навчання, однак у той самий час вони є
досить близькими дитині і спільноті, щоб виглядати реалістичними, значущими
і потрібними як для навчальних цілей, так і для здатності самої дитини розуміти
і вчитися. Дистанціювання і симуляції включають використання рольових ігор,
симуляції, уяви, досліджень, матеріалів і правил.

Діалог: розмова та слухання іншого. У цьому посібнику термін використовується на
позначення освітнього інструменту запобігання конфліктів: міжкультурних
конфліктів загалом чи релігійних конфліктів зокрема. Та важлива роль, яку
відіграє діалог, спричинилася до розвитку освітньої теорії діалогу, її міждисци-
плінарний характер відображає численні аспекти діалогу: релігійний, лінгвіс-
тичний, соціальний, етичний і т.д. Основний наголос робиться на спілкуванні
та обміні. Може відбуватися на різних рівнях.

Домінуючий дискурс: трактування абстрактної ідеї так, наче б вона була конкретною
реальністю. Домінуючий дискурс зазвичай використовується екстремістськими
групами, політиками, засобами масової інформації і самими культурними
спільнотами.

Духовність: термін зазвичай стосується такого виміру людського життя і розуміння,
що стоїть поза фізичним чи матеріальним, часто асоціюється з усвідомленням
трансцендентного, самосвідомістю, чи силою людського духу.

Екскяюзивність: поведінка, що виключає інших на основі статусу, віри, класу чи
етнічності.

Бмпатичне спілкування: поняття, що може застосовуватися в різних навчальних
підходах для допомоги молодим людям краще розуміти один одного. Це динамі-
чний ментальний та емоційний стимул, котрий допомагає досягти кращого пі-
знання і розуміння себе й інших.

Етнічність: слово "етнічний" походить від грецького слова "етнос", що означало "нація",
тепер це слово має свої еквіваленти в багатьох європейських мовах. Вчитель,
думаючи про зміну місця роботи, повинен задуматися: "Який етнічний склад у
цій школі?", "Які етнічні групи там представлені?". У репортажах про
громадянську війну в колишній Югославії журналісти вперше використали мо-
торошний термін "етнічні чистки". У вище зазначених випадках олово "етнічний"
означає групи, котрі, в принципі, можуть взаємодіяти між собою. Етнічність
також може позначати категорії, наприклад, для класифікації членів певного
населення за кольором шкіри чи за іншими загальними категоріями, наприклад,
"азіат" або "арієць". Так само, як раса чи культура, етнічність може породжува-
ти стереотипи для поділу та ізоляції груп людей. Тому вживати цей термін слід
дуже обережно.

Звітність: відповідальність за реалізацію проекту; є важливим і невід'ємним чинником
успіху групової діяльності.

Інклюзивність: поведінка (називається інклюзивною або інклюзивїстською), що не
виключає інших на ґрунті статусу, віри, класу чи етнічності.

Інтерпретаційний підхід: педагогічний підхід, що бере до уваги відмінності, які існують
всередині релігій, і забезпечує взаємодію релігії та культури заради майбутніх
змін і заради розмаїття поглядів на релігію.

Кооперативне навчання: педагогічний підхід, який ґрунтується на засновку, що ніхто
не може досягти певного успіху самостійно, а натомість для досягнення спільної
мети потрібно об'єднати зусилля всіх учасників.
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Міжкультурна освіта: така освіта повинна розвивати особисту самостійність і критичний
дух, толерантність, відкритість до розмаїття і відчуття приналежності до зага-
льносвітової спільноти. Цей вид освіти повинен виховувати розуміння явищ
віри і не-віри, здатність осмислювати різні, світогляди, що існують в плюраліс-
тичному суспільстві. Міжкультурна освіта торкається базових освітніх заціка-
влень дітей. Ці зацікавлення включають не лише питання, пов'язані з загальними
когнітивними здібностями, але також і права дитини на правильну підготовку
до життя як громадянина, що відіграє повноправну роль у демократії. Вона
також повинна виховувати відчуття довіри, що об'єднує громадян понад їхніми
моральними і релігійними відмінностями і непорозуміннями. Термін "міжкуль-
турна освіта" на відміну від "багатокультурної освіти" вживається, щоб наголо-
сити на ще критичнішому погляді на культуру, ніж той, що вживався у
попередній багатокультурній освіті.

Міжкультурний: ідеї, поняття, ставлення, звичаї та досвід, що виходять за межі
культур; наприклад, взаємодія між різними культурами, взаємозалежність різ-
них культур.

Міжрелігійний: аспект вірувань та звичаїв, що виходить за межі або лежить поміж
різними релігійними традиціями.

Міф: слово, що переважно використовується на позначення наративу, що не містить
фактологічної правди, у більш технічному значенні - це назва історії релігійно-
го чи духовного характеру, походить від грецького слова "мітос" - слова, що
пов'язувалося з драмою в античних церемоніях та ритуалах.

Модернізм: означення історії та людського існування, що бере початок від епохи Про-
світництва, і ґрунтується на ролі розуму у вивченні історії та ідей — звідси
термін модерністі».

Монокультурний: суспільство, що переважно складається з людей, які поділяють ті ж
самі культурні чи релігійні традиції.

Мораль: визначення правильності чи неправильності, зазвичай прирівнюється до ети-
ки, вчення про добре і погане.

Народний дискурс: мова творення культури, котра часто застосовується при взаємодії
людей різного походження для обговорення загальноважливих тем.

Національна держава: "державою" зазвичай називають кероване суспільство, підтри-
муване державними службами, які відповідають за певні ділянки, чия влада
підтверджується законом і правом застосовувати силу. Таким чином, "національна
держава" е різновидом сучасної держави, у якій "більша частина населення - це
громадяни, які визнають себе належними до тієї нації" (С-іоМепз 1993, с. 743).
Можливо, це визначення варто розширити, оскільки держава може включати
також і групи, що вважають себе націями (складаються з однієї чи кількох
етнічних груп) і прагнуть власної державності, як наприклад шотландський,
валлійський чи баскський націоналізм.

Педагогіка: мистецтво або наука викладання, а також принципи та методи, що лежать
в основі викладання і навчання.

г
Переконання: дуже сильна думка, що може мати релігійний чи нерелігійний характер.

Плюралізм: нормативна ідея, заснована на інтерпретації та судженні, відрізняється
від плюралістичності, яка є описовим поняттям.

Плюралістичність: традиційна плюралістичність відповідає наявній культурній роз-
маїтості, що сьогодні існує в багатьох західних суспільствах, переважно є ре-
зультатом міграції людей, або у певних випадках, існування аборигенного
населення. Модерна або постмодерна плюралістичність стосується різноманітного
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інтелектуального клімату пізнього модернізму чи постмодернізму. Така форма
плюралістичності відображає фрагментованість суспільства, де різні групи зма-
гаються між собою, де відбуваються суперечливі мисленнєві процеси, а окремі
особи часто обирають цінності та ідеї з широкої низки джерел.

Повага: погляди громадянського і звичаєвого характеру, що передбачають шанобливе
ставлення до іншого.

Позитивна взаємозалежність: чинник забезпечення спільної роботи учнів, коли учні
турбуються не лише про власну освіту, але й про освіту своїх однокласників.

Постмодернізм: означення усвідомлення та розуміння, що є результатом досягнень у
лінгвістиці, філософії та культурі середини ХХ-го століття, які відмовляються
від грандіозних ідей чи філософій (мета-наративів), об'єктивного розуміння істини
і домінування розуму.

Права людини: якості та статус, що надаються усім людям лише на підставі того, що
вони є людьми, найповніше описані в Європейській конвенції прав людини.

Раса: науково дискредитований термін, що в минулому вживався на позначення, як
вважалося, біологічно відмінних груп людей.

Расизм: означає дискримінацію інших на основі їхньої належності до певної "расової"
групи. Тобто, основним поясненням "расових" відмінностей може бути, скажімо,
культурна чи релігійна відмінність, а не "біологічна". Деякі вчені використову-
ють термін "культурний расизм", щоб наголосити, як зовнішність асоціюється
із стереотипним баченням культури чи релігії. "Інституційний расизм" - це
колективна неспроможність організації забезпечити відповідними професійни-
ми послугами людей через колір шкіри, культуру чи етнічне походження; його
можна побачити або простежити у процесах, ставленні та поведінці, а це при-
зводить до дискримінації через неписані забобони, необізнаність, недбальство і
расистські стереотипи, що ставлять етнічні меншини у невигідне становище.

Релігійне виховання: етап, що відповідає за надання знань з релігії, однак трактуєть-
ся і впроваджується по-різному в різних країнах Європи. Основні відмінності
полягають у характері та цілях такого виховання; наприклад, чи є воно
"конфесійне" - виховання дитини в релігії і формування релігійної приналеж-
ності дитини, чи "не конфесійне" - відкрите і критичне вивчення, що залишає
питання будь-якої релігійної приналежності на розсуд дитини та/або сім'ї. Такі
відмінності часто пов'язані з типом школи (релігійна чи загальна школа), однак
стосуються також різних типів домовленостей, що існують між державою та
релігійними спільнотами.

Релігія: в загальному значенні - підхід до життя і світу, заснований на понятті
остаточного, трансцендентного, Бога чи богів; у специфічному значенні - система
вірувань, проявів чи звичаїв, наприклад, вчення, поклоніння і стиль життя, що
часто асоціюється з одкровенням.

Рефлективність: критичний відгук про поведінку та її вплив на окрему особу чи групу.
Рефлексію як процес навчання слід впроваджувати для допомоги молодим людям
на шляху до вдумливого, самостійного і відповідального вибору певної позиції
на основі їхніх власних цінностей і відмінностей у цінностях.

Розмаїття: існування широкого спектру відмінностей; це можуть бути підходи, погляди,
стилі життя, звичаї і погляди, що відрізняються між собою, а проте існують в
одному місці, виявляючи свої відмінності. Розмаїття в класі стосується
гетерогенних здібностей до навчання, мовних навичок, походжень, культур чи
релігій.

Світський гуманізм: переконаність що не існує ні Бога, ні надприродних чи духовних
сил, окрім людей.
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Світськість (Ьаісііе): політична концепція, за якою держава жодним чином не може
залежати від будь-якої релігійної групи, принципу чи звичаю.

Секта: підрозділ із традиційних релігій чи вірувань, іноді визначається як. група, де
наголос робиться на одному або кількох практичних аспектах тієї віри.

Секуляризація: процес, при якому суспільство та його установи звільняються від ре-
лігійного контролю чи впливу.

Секуляризм: нерелігійний погляд на життя і суспільство, або такий погляд, що
виключає, ігнорує чи применшує релігійне розуміння життя.

Стереотипи: надмірні узагальнення (часто помилкові або спрощені), переважно стосовно
людей чи груп людей, засновані на припущеннях та дезінформації, а не на. фактах.
Процес створення стереотипів відбувається без належної уваги до величезного
розмаїття людей, що належать до однієї групи, до існуючих обставин окремої
особи чи низки причин, чому члени групи або категорії у багатьох випадках
можуть відрізнятися між собою, Стереотипи можуть призводити до дискри-
мінаційної поведінки, і часто служать на виправдання упереджень.

Толерантність: її можна розглядати у "слабкому" та "сильному" значеннях. У слабкому
значенні вона просто дорівнює терпінню — часто на відстані — до факту, що інші
можуть жити так, як хочуть, навіть якщо вони не поділяють моїх цінностей, чи
не належать до моєї культурної або релігійної групи. У сильному розумінні
толерантність - це щось більше, ніж просте сприйняття факту, що інші мають
право на таку ж свободу, якою користуємося ми, і яку нам надала влада. Це
означає, що вважаючи наші власні переконання добрими і прийнятними для
нас, ми визнаємо, що переконання інших є такими ж добрими і прийнятними у
їхніх очах, і що не нам дано судити про їхнє уявлення "доброго життя".

Феноменологічний підхід: педагогічний підхід, який гоовну роль відводить знанню,
розумінню та емпатії, уникає нав'язування іншим власного погляду чи поглядів,
і намагається досягти розуміння без осудження.

Цінності: погляди чи поняття, які мають велику вагу чи значення для особи, групи
осіб чи релігійної традиції, зазвичай є результатом або причиною певних вірувань.


