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Projekta mērķis – veicināt agrīnās bērnības pieeju daudzveidībai un
izmantot dalībnieku kultūras izpratnes prasmes.
Projekts "Izpētīsim mūsu kultūras" (turpmāk – LEOC) atbilst
nepieciešamībai attīstīt pamatprasmes un veidot skolēnos
pamatprasmes, lai palīdzētu viņiem izprast un pielāgoties,
paaugstinot viņu radošumu un izpratni par dažādām Eiropas
kultūrām. LEOC izpētīs vietējo kultūras mantojumu un tradīcijas
līdzības un atšķirības starp tām piecās Eiropas valstīs: Bulgārijā,
Latvijā, Spānijā, Portugālē un Turcijā.
LEOC veicinās radošu mācīšanu un mācīšanos, labas prakses
apmaiņu, starpkultūru kompetenču attīstību – pamata, maigu un
kultūras izpratnes prasmes. LEOC galvenais mērķis ir, lai skolēni
apzinātos dažādas kultūras, tradīcijas un paražas iemācīt
skolēniem, kā līdzīgas svinības notiek dažādās Eiropas valstīs, lai
stimulētu skolēnus izpētīt daudzveidību un starpkultūru mācīšanos
un veicinātu starpkultūru dialogu partnerskolu starpā.
LEOC mērķauditorija ir sākumskolas skolēni (8 – 11 gadus veci) un
viņu skolotāji.
Skolēni piedalīsies piecos logotipu konkursos, Eiropas kultūras
mantojuma kartes izveidē, skolēnu projekta himnas “Mūsu
paaudzes balsis” izveidē, četros Ziemassvētku koncertos un vienā
Jaungada koncertā, radīs desmit lugas “Mūsu daudzveidīgās
tradīcijas”, vienu kopdarba izrādi “Iepazīsim savas kultūras”, piecus
muzikālus koncertus “Mani draugi no Eiropas”, vienu mūzikas
albumu “Mūsu kontinenta dziesmas”, ceļojumu e-ceļvedis
“Lidojošais paklājs”, miniatūrus modeļus fotoizstādei “Mana mazā
Eiropa”, izstrādās vārdnīcu “Eiropas valodas” un veidos desmit
stāstus kopā ar vecākiem. Tiks izstrādāti skolotāju izglītības resursi
un apkopoti e-rokasgrāmatā “Neformālo izglītības metožu labā
prakse”. Rokasgrāmatā būs ietvertas NFIL metodes radošai
apmācībai kultūras izpratne, daudzveidība un starpkultūru dialogs.
Skolēni parādīs savas prasmes, rakstot lugas, dziesmas, veidojot
plakātus un informatīvos bukletus.
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