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НАШАТА РАБОТА

Четири пътувания
за междукултурен обмен в Атина,
Барселона, Брюксел, София ще бъдат
осъществени
по време на цикъла на живот на
проекта. Ученици от четирите града ще
посетят и
ще се запознаят с друг град и местните
ученици.

4 училищни
пътувания за
междукултурен обмен

Развитието на възгледите на
участниците ще се изследва
чрез проучване в три
етапа, което ще се проведе преди, по
време и след провеждането на
междукултурните
обменни пътувания.

Изследване

Въз основа на опита от пътуванията и
на резултатите от
изследванията, инструментариумът ще
бъде разработен към края на жизнения
цикъл
на проекта.

Инструментариум

НАШАТА ЦЕЛ

Основната цел за намаляване на
стереотипите е причинно свързана с
необходимостта от транснационален подход.
В допълнение към положителния и
конструктивен познавателен опит,
мобилността на младите хора допринася за
формирането на чувството за място и
Европейска идентичност. Това позволява
изграждането на мостове, обхващащи
географски и културни граници.
 
Целта на проекта
е по този начин да развие междукултурни
компетенции и умения сред младите хора
във възрастта на средното образование,
които са все още във “впечатляващите
години” (12-24), когато са податливи на
промени,
чувствителни и лесно реагиращи на
външната среда.
Целта на проекта „Извън видимите
стереотипи“ е да се справи и надмине
съществуващите стереотипи и да намали
предразсъдъците.
Най-добрият начин да направите това е да
потопите учениците в друг културен
контекст.
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