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Projekta mērķi:
Ar šo projektu jaunajiem eiropiešiem, kuriem nākotnē būs svarīga loma starpkultūru dialoga veidošanā,
jādara viss iespējamais, lai dalītos ar kultūras faktiem un izstrādātu politiku un stratēģijas kultūras faktu
aizsardzībai. Tādējādi šajā projektā iesaistītie cilvēki tiks pozitīvi ietekmēti, piedzīvojot kultūras atšķirības.
Dalībnieki izaugs par personām, kas ir jutīgas pret savām ģimenēm un sabiedrību; kuri var atrisināt
problēmas un rast risinājumus; kuri uzlabo savas prasmes sadarbībā ar oficiālajām, pilsoniskajām un
sociālajām iestādēm.
Otrs projekta mērķis ir uzlabot jauno eiropiešu sociālo, kultūras un organizatorisko potenciālu un
prasmes. Tādā veidā jaunie eiropieši veiksmīgi pabeigs projektu, varēs pielāgoties jaunām situācijām un
videi.
Starpkultūru daudzveidību, lai varētu dzīvot mierā; jaunie eiropieši iemācīsies respektēt personiskās
atšķirības un paciest dažādas idejas, koncepcijas un kultūras faktus ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.
Komunikācija, kas ir daudzveidīga un paātrināta, jo tehnoloģijas strauji attīstās, satraucoši savienojot
cilvēkus no visām pasaules daļām. Pēc sākotnējā šoka, redzot, cik tālu tehnoloģijas ir nonākušas, mēs
redzam, ka kopīgas iezīmes ir sākušas aizstāt tos aspektus, kas ir unikāli katrai kultūrai. Vai starptautiskas
organizācijas necenšas aizsargāt kultūras mantojumu un tūristus, kas izrāda interesi par vietējiem
produktiem utt., norādot, ka mūsdienās kaut kas nav kārtībā?
-

-

dalīties ar kultūras bagātībām un faktiem, no kuriem daži vēl ir plaukstoši un daži ir uz iznīcības
robežas.
iedragāt uzvedību, respektējot personiskās atšķirības un pieļaujot Eiropas jauniešiem dažādus
viedokļus, idejas, jēdzienus, uzskatus un kultūras faktus.
panākt, lai studenti apzinātos, ko viņi var darīt saistībā ar politiku un stratēģijām kultūras faktu
un bagātību dalīšanai un aizsardzībai.
gūt priekšstatu par dažādām izglītības sistēmām un mācību metodēm. Dalīties pieredzē. Veicināt
izglītības kvalitātes, snieguma un līdzdalības līmeņa paaugstināšanu.
iepazīt sevi, būt spējīgam noteikt savus mērķus, uzlabot prasmes un izmantot visas šīs spējas, lai
gūtu labumu no pasivitātes un sabiedrības.
uzlabot Eiropas jauniešu plānotās un organizētās darba spējas un nodrošināt pastāvīgu
mācīšanos; izmantojot vizuālos un dzirdes līdzekļus, ko bagātina studentu viedoklis un kas,
iespējams, veicina īsfilmas demonstrēšanu.
tiks gatavoti vizuāli un akustiski materiāli – CD/DVD - īsa filma - fotoattēli - biļetenu dēļi.
projekts tiks paplašināts, iesaistot vietējo presi.

