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Първата среща на участниците по проект 16/26 се състоя в Северна
Франция. Преподавателите, които по този начин получиха възможността
да се опознаят и да набележат очакванията и желанията си. Първият етап
от събитието се проведе в Кодри, град-домакин на Мисията за
интеграция към Cambresis, както и в Камбре. Колегите посетиха
заведения, където са внедрени новаторските методи за професионална
квалификация, под егидата на МИСИЯ ИНТЕГРАЦИЯ [MISSION
INSERTION]. Така те успяха да зададат своите въпроси на стажантите и
да направят равносметка за резултатите, постигнати от акцията. Вторият
етап от посещението се осъществи в гр. Лил, столицата на Фландрия и
същински кръстопът на Европа (гр. Лил е на 200 км. от Лондон и на 100
км. от Брюксел). Северът, заедно с Парижкия регион, са най-населената
част на Франция, и се състои предимно от млади хора. Тук участниците
се срещнаха с екип педагози по инженеринг, за професионална
квалификация на младежите от Едюкасион Насионал (Национално
образование): Педагогически сътрудници и преподавателите от IRTIS
(Регионален институт по социално дело).
(текст под снимката) Пристигането на двамата ни испански колеги в
гимназията Жакар дьо Кодри в Северна Франция.
Това учебно заведение е класифицирано като “Високоекологично” по
европейските стандарти.
ПРОЕКТ 16/26 В РЕЗЮМЕ
Установяване на европейски контакти, за откриване на възможност за
обмен на методологии за улесняване на социалната интеграция, въз
основа на работата по развитието на интеркултурността и на
европейските граждани.
Всеки участник предлага на останалите партньори да се запознаят с поне
един вариант на оригинално алтернативно обучение, което се е оказало
успешно в неговата страна или структура. Педагозите от другите страни
отиват на място да наблюдават техниките на преподаване, анализират ги
колективно, след което изпращат на място екип, който да бъде обучаван.
Членовете на този екип ще бъдат както наблюдатели, така и контактьори,
чиято мисия ще бъде да споделят опита си с връстниците си в
структурата, към която принадлежат, в процеса на семинарите, с
показване на подготвени от тях видео и фотоматериали и коментарите
им. Тези изследвания предполагат също и изучаване на чужди езици и
квалификация по нови методи на комуникация. Този проект ще даде
възможност за адаптиране на методики и създаване на нови способи за
професионално обучение във всяка страна, като всеки ще се обогати с
опита на другия.

