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Studiereis Marokko 2015
4 mei-8 mei

• Inhoud/doel/opzet
• Tijdpad/procedure
• Praktische zaken/vragen

Inhoud programma

Vergroten van de interculturele competenties (kennis, houding en vaardigheden). Dit behelst o.a.:
1.

Leren & ervaren: bewust worden van de manier(en) waarop mensen van verschillende culturen
gewend zijn te communiceren en weten waar dit gedrag vandaan komt (o.a. identiteit!)

2. Benoemen: herkennen en begrijpen welke factoren bijdragen aan succesvolle of mislukte
cultuurbepaalde communicatie.
3. Toepassen: leren effectief en communicatief te handelen in een interculturele setting, zoals:
•
Informeel en persoonlijk communiceren
•
Formeel en professioneel communiceren
•
Communiceren binnen organisaties in internationaal verband.

Opzet programma

Programma bestaat uit een ochtend-en middaggedeelte, afgewisseld met excursies:
1. In de ochtend via plenaire bijeenkomsten:
• focus op theorie en verwerving interculturele competenties
• Volgen van gastcolleges lokale experts
2. Na lunch focus op vertaalslag kennis & inzichten in de praktijk dmv:
• Volgen workshop/training
• Werken aan de opdrachten in Rabat en omgeving, wo Casablanca en Kenitra
• Bezoek organisaties, zoals Dar lekbira en Hassan II Universiteit.
3.

Ruimte voor excursie(s) door de week en in het weekend.
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Ma-wo:
horen & zien

•
•
•

•
•

Presentatie essay nav literatuurstudie
Introductie interculturele communicatie
3 opdrachten in de stad Rabat, o.a. interview, onderzoek
communicatiestijlen Marokkanen vs Nederlanders, identiteit en
beeldvorming.
3 gastcolleges: leven in Marokko, taalsituatie en cultuurverschillen
tussen Nederlanders en Marokkanen.
Bezoek Hassan II Universiteit, ontmoeting Marokkaanse studenten

Ontvangst NIMAR

Bijeenkomsten programma
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Workshops

Gastcolleges

Bezoek Hassan II Universiteit
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Ontmoeting & dialoog

Debat & uitwisseling

wo-vr:
ruiken, proeven en voelen

•
•
•
•

Excursie(s) buiten Rabat
Verdieping interculturele communicatie
1 opdracht buiten Rabat nav bezoek opvang straatkinderen in Kenitra
2 gastcolleges: leven én werken in Marokko en omgang
cultuurverschillen
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Bezoek Kenitra

Bezoek Oudaya

Vrijdag couscous eten

5

08/10/2014

Uitstapjes buiten Rabat

Toetsing programma

• Essay nav literatuurstudie, vooraf reis
• Portfolio: 4 opdrachten in Marokko
(inclusief presentatie essay in Rabat)

Plan & procedure 2015
1. Opstart programma & werving: september-oktober
2. Voorlichtingsbijeenkomsten Marokko:
Di 11/11 en Do 13/11 in Breda: (16:30-18:00)
Do 6/11(11:30-13:00) + Ma 10/11 in Den Bosch (16:30-18:00).
2. Deadline aanmelding: ma 1/12/2014
• Selectie op basis van motivatie en CV, max. 16
2. Selectie deelnemers: ma 8/12/2014
• Start voorbereiding reis: aanschaf vliegtickets
3. Voorbereiding reis: december- januari 2014
Presentatie programma & praktische zaken (o.a. aanschaf ticket)
4. Programma en literatuur op BB: februari 2015
5. Update programma, deelnemerslijst met vluchtgegevens en
kamer(indeling) hotel Velleda in Rabat en laatste instructies reis-en
verblijf Marokko: februari- maart 2015
6. Vertrek Marokko 1, 2 of 3 mei 2015, terug vanaf 5 mei 2015
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Verblijf studenten hotel Velleda

Praktische zaken

• Bezoeken sociale en maatschappelijke projecten
• Hoe kosten verblijf zo laag mogelijk houden?
• Samenwerking NIMAR; gratis gebruik faciliteiten, bibliotheek en
gebruik computer. Centraal gelegen!!
• Bij gastgezin eten en/of verblijven is op verzoek mogelijk
• Inenten bij de GGD? Aandacht kledingvoorschriften?
• Tips bij reizen door Marokko
• Certificaat deelname programma & studiepunten

Vragen? Mail y.azghari@avans.nl

• Mail: y.azghari@avans.nl
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