Study of religions
against prejudices
and sterotypes

Projektbaggrund
Religioner udgør essentielle elementer i vores
sociokulturelle
identitet,
men
associeres
desværre ofte med stereotyper og fordomme.
Flere europæiske lande er lige nu involverede
i relativt omfattende indvandring, hvilket,
sammen med diverse terroranslag, har medført
en stigende intolerance og frygt. Det medfører
væsentlige udfordringer, som kræver en langsigtet
uddannelsesmæssig indsats. Denne bør sigte
mod at fremme forståelse og inklusion, der kan
Problemet må behandles i fællesskab, eftersom
alle er involverede. Religionsundervisningen i
Europa er meget forskellig (og ofte konfessionel
i sin tilgang). SORAPS projektet har til formål
at samle den bedste ekspertise i EU for derved
at kunne tilbyde en fælles, konvertibel og
skalérbar tilgang, der kan overtrumfe de
forskellige (herunder konfessionelle) tilgange
til religionsundervisningen. Samtidig søger
projektet at påvirke den mere overordnede
ramme af undervisning inden for humaniora og
sociologi.

Formål
SORAPS projektet har til formål at udvikle
religionsunderviseres sociale-, medborgerligeog interkulturelle kompetencer ved at fremme
deres viden, færdigheder og kritiske sans i
forhold til religion og tværkulturalitet som
Disse mål skal nås ved
at benytte en objektiv, kritisk og videnskabelig
tilgang samt ved at anlægge et eksplicit fokus og
en metodik, der søger at bekæmpe fordomme og
stereotyper, der rejser sig inden og uden for den
enkelte religion.

Aktiviteter og resultater
For at nå ovenstående mål vil følgende aktiviteter og
resultater blive udviklet:
-

Guidelines om stereotyper og fordomme i forhold
til religion: Korte publikationer, som indeholder
resultater af allerede eksisterende studier og
litteratur, analyser af spørgeskemaundersøgelser
samt analyser af medier og politiske debatter om
emnet: ”fordomme og stereotyper om religion”.

-

Træningskurser for undervisere: Kursuscurricula
med korresponderende træningsmaterialer om
Studiet af religion i et interkulturelt perspektiv. Disse
vil have fokus på, hvordan fordomme og stereotyper
bedst kan tackles ved hjælp af kritisk og videnskabeligt
baseret viden og passende træningstilgange.

-

En online træningsplatform: Det er målet, at
platformen skal fungere som et virtuelt rum dedikeret
til uddannelsen af undervisere fra partnernes
skoler. Platformen er udstyret med værktøjer og
træningsressourcer, som er nødvendige for at kunne
opnå en passende oplæring af underviserne om
emnet Religioner og interkulturalitet.

Gennem SORAPS’ hjemmeside vil alle ressourcer,
som produceres gennem projektet, være til fri
afbenyttelse for skoler og uddannelsesinstitutioner
i hele EU.

Netværk
SORAPS projektet, som er kordineret af Università
Ca’ Foscari di Venezia, involverer et bredt
europæisk samarbejde bygget på principper
om komplementaritet og merværdi. Projektet
inkluderer universiteter, der skal fungere
som videnscentre, NGO’er, der har erfaring
med tværkulturel uddannelse i skolerne, samt
gymnasieskoler, der afprøver implementeringen
af de metoder og værktøjer, som er produceret
af SORAPS.
Projektet er skabt i samarbejde med Dipartimento
di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
– Università Ca’ Foscari di Venezia (Italien), af
École Pratique des Hautes Études – Institut
Européen en Sciences des Religions (Frankrig),
Universidad de Salamanca – Research Group
in Interaction and eLearning (Spainen),
Universität Augsburg – Lehrstuhl für Didaktik
der Geschichte (Tyskland), Syddansk Universitet
– Religionsstudier v. Institut for Historie
(Danmark) og
Educazione (Italien). Derudover har følgende
skoler bidraget: I.E.S. Campo Charro (Spainen),
Convitto Nazionale “Marco Foscarini” (Italien),
Lycée René Cassin (Frankrig).

SORAPS er et 30 måneder langt projekt,
af et Erasmus+ EU program.
Hvis du er interesseret i projektet og kunne tænke dig
at blive involveret og være en del af vores netværk,
henviser vi til vores hjemmeside, hvorigennem
du kan kontakte os https://soraps.unive.it.
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