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Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
4
Διαπολιτισμικά
σχολικά ταξίδια
ανταλλαγής
Τέσσερα διαπολιτισμικά ταξίδια
ανταλλαγής στην Αθήνα,
τη Βαρκελώνη, τις Βρυξέλλες, τη Σόφια
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του έργου. Οι μαθητές από τις τέσσερις
πόλεις θα επισκεφθούν και θα
γνωρίσουν μια άλλη πόλη και τους εκεί
μαθητές.

Έρευνα
Η εξέλιξη των απόψεων των
συμμετεχόντων μαθητών θα
διερευνηθεί μέσω μιας έρευνας τριών
φάσεων που θα πραγματοποιηθεί πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την
υλοποίηση των διαπολιτισμικών
ταξιδιών ανταλλαγής.

Εργαλειοθήκη
Με βάση την εμπειρία των ταξιδιών και
τα αποτελέσματα της έρευνας, τα
ερευνητικά εργαλεία θα αναπτυχθούν
προς το τέλος του έργου

Η Συνεργασία μας
Université libre de Bruxelles (ULB),
Brussels
Vrije Universiteit Brussel (VUB) ,
Brussels
International Business School (IBS),
Sofia/Botevgrad
Universitat Autonoma de Barcelona
(EMIGRA-CER MIgracions),

Barcelona

GO! atheneum Unescoschool
Koekelberg,
Brussels
2nd Lyceum of Vrilissia,
Athens
127 SU “Ivan Denkoglu”,
Sofia
Institut Escola La Mina,
Barcelona

Η
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
εκφράζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των περιεχόμενων πληροφοριών.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
Ο βασικός στόχος του περιορισμού των
στερεοτύπων σχετίζεται αιτιωδώς με
την
ανάγκη για μια διακρατική προσέγγιση.
Εκτός από τη θετική και εποικοδομητική
γνωστική εμπειρία, η κινητικότητα των
νέων συμβάλλει στη διαμόρφωση της
αίσθησης του τόπου και της ευρωπαϊκής
ταυτότητας. Αυτό επιτρέπει το κτίσιμο
γεφυρών που περιβάλουν γεωγραφικά
και πολιτιστικά όρια.
Ο στόχος του έργου είναι, συνεπώς, η
ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων μεταξύ των νέων σε
επίπεδο
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
που
βρίσκονται ακόμα σε ευεπηρέαστη
ηλικία (12-24).
Ο στόχος του έργου
BAS είναι να
αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τα
υπάρχοντα στερεότυπα και να μειώσει
τις προκαταλήψεις. Ο καλύτερος τρόπος
για να γίνει αυτό είναι να εμπλακούν οι
μαθητές σε ένα άλλο πολιτιστικό
πλαίσιο.

