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Hvem er Europa?
Veksten I EU krever innovative verktøy til å fremme sosial sammensveising mellom medlemslandene. (Hverdags) kultur og –kunst kan fungere som brobyggere til en varig tilnærming til læring og å fjerne kulturgapet. Kan vi identifisere
en felles kulturarv der en felles framtidsvisjon av Europa kan bli bygget? Kan vi sette slike funn i et læringsverktøy som
kan bli videreformidlet for å hjelpe mot utrydding av fremmedhat og fremme mangfold? Vi er Europa.
Sammenkomster: ICD konferanser
Partnere i prosjektet vil i felleskap utvikle, teste og evaluere en modell for ”interkulturelle dialogskonferanser” (ICD)
som et eget verktøy (brand). På denne måten kan det utvikles modeller for å forbedre voksenelevers kunnskap om EU.
Dette vil hjelpe voksenopplæringssentrene å tilby økt kunnskap om EU til voksenelever og bidra til forbedring av deres
interkulturell- og nøkkelkompetanse. Elevsentrert tilnærming og bruk av kunst og kultur som brobyggere gir en kraftig
metode (som var en suksess i tidligere GRUNDTVIG prosjekter som ARTEMIS) for å motivere elever, øke deres
selvsikkerhet, og motivere til kreativ utfoldelse, kommunikasjon og interkulturell utveksling. Fem regionale ICD
konferanser vil bringe sammen deltakere fra partneres regionale/nasjonale nettverk og eksperter fra alle 27 EU
medlemsland. De er ikke bare invitert til å diskutere relevante spørsmål og barrierer til europeisk integrasjon (dvs.
grensekonflikter/resolusjon, jobbmigrasjon, Lisboatraktaten …), men også ta en aktiv rolle i utvikling av pedagogiske
strategier og ICD konferansemateriell (Brosjyre, CD, med mer.). På denne måten kan hver av ICD konferansedeltakere
rekke ut til en større gruppe av EU deltakere gjennom deres egne institusjoner og spre prosjektideen i hverdags
arbeid, gjennom postkort, nyhetsbrev og foredrag. Som resultat av dette vil voksenopplæringssetrene få muligheten til
å benytte ICD konferansemateriell som en metode og didaktisk konsept utviklet for fremtidig bruk: ICD
konferansemateriell vil bestå av ICD metoder for vertsinstitusjoner (voksenopplæringssentrene) og basis
motivasjonsverktøy til bruk i forbindelse med opplæring av flerkulturelle elever.
Teppe av symboler og minner
Gjennom hele prosjektperiode vil det bli laget et ”teppe av symboler og minner” (fysisk og virtuell) til å symbolisere
mangfold i fellesskap. Alle deltakere fra de 5 ICD konferanser vil bli bedt om å bringe en gjenstand, relatert til et av
nabolandene sammen med en fortelling i eget språk og på engelsk. Ved avslutning av prosjektet vil det samles
symboler og fortellinger fra alle medlemsland, på denne måten vise til det rike potensialet som ligger i internasjonal
kommunikasjon gjennom symboler og deres betydninger for individer og grupper. Dette ”teppe av symboler og minner”
vil bli lansert på prosjektets nettside og vil være der etter prosjektets avslutning.
Europeiske pedagogiske strategier
En av viktige sakene i debatten om EUs fremtidig utvikling er å finne veier å motivere folk til å lære, spesielt blant de
marginaliserte grupper i samfunnet. Partnere i weReurope prosjektet og eksperter vil diskutere og utvikle i fellesskap
en europeisk pedagogisk strategi med formål om å motivere til læring gjennom bruk av kultur og kunst som middel for
å involvere elever og skape eierskap. Prosjektet vil beskrive læringsresultatet for deltakere og partnere i prosjektet. De

vil også lage en strategi for å godkjenne og kvalitetssikre disse læringsresultatene fra (uformelle og ikke formelle)
interkulturell læring.

weReurope - hovedaktiviteter:









Presentasjon av didaktiske metoder som et startpunkt for ICD-design (1. interkulturelle dialogskonferanse)
Lansere en interaktiv nettside og ”virtuell teppe av symboler og minner”
Felles utvikling av hovedmetodestrategier og anbefalinger gjennom 5 ICD konferanser
ICD-design med metodeverktøy for oppfølging (kompetansekompass, ICD-læringsdagbok, kvalitetssikring og
permanent implementering)
Publisering av ICD materiell
Identifisering av og strategi for anerkjennelse av (uformelle, og ikke formelle) interkulturell læringsresultater.
Europeisk pedagogiske strategier for å motivere marginaliserte grupper
Spredning av resultater og produkter

ICD-konferanser (geografisk struktur)

5
Sept. 2010, Kortrijk (BE)
Avslutningskonferanse
BE, AT, BG, SE, IT
DE, SI, UK
FR, IE, NL, LU, NO

2
Juni 2009, Rome (IT)
2. ICD-konferanse
AT, BG, SE, BE, IT
DE, SI, UK
ES, PT, MT

3
Nov 2009, Stockholm (SE)
3. ICD-konferanse
SE, AT, BG, BE, IT
DE, SI, UK,
FI, DA, EE, LT, LV

1
Jan 2009, Vienna (AT)
1. ICD-konferanse
AT, BG, SE, BE, IT
DE, SI, UK
SK, PL,CZ

4
Mars 2010, Sofia (BG)
4. ICD-konferanse
BG, AT, SE, BE, IT
DE, SI, UK
HU, RO, EL, CY,
TR

Hoved ICD-konferansetema:
Vienna: “(Fortid og fremtid) Grensekonflikter og interkulturell kompetanse”
Rome: “Kultur og kunst som middel for å motivere marginaliserte elever, kunstnerisk utfoldelse og selvbevissthet”
Stockholm: “Populær kultur og kulturarv, og dens relevans for livslang læring”
Sofia: “Basis krav til livslang læring (fokus på sørøst Europa) – infrastruktur for motivasjon”
Kortrijk: “Farge din cocktail: Få mer ut av mangfold!”
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