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Solidaritet är ännu mer efterfrågat ... 
... i denna tid av Covid-19-pandemin som inte vill ta slut! 

Flexibel, uppfinningsrik, anpassningsbar, tålmodig, empatisk, ... alla vi som följer ett 
strategiskt partnerskap måste vara särskilt starka. Alla som deltog i vårt partnerskap, "Culture 
and Arts: Bridges to Solidarity" (CABS), såg fram emot konstruktiva möten och utbyten med 
våra europeiska kollegor. Vi har träffats exklusivt online i ett och ett halvt år nu! Vi ser 
varandra, vi diskuterar projektets framsteg, vi fattar beslut, rapporterar om aktiviteter och 
resultat ... men vi kan inte äta, skratta, sjunga eller utforska partnernas kultur tillsammans. Det 
är synd, för en av de viktigaste berikningar som det europeiska samarbetet om Erasmus + -
projekt medför kan inte upplevas: glädjen att vara tillsammans! Workshops planerade i god 
tid kan inte hållas på grund av resebegränsningar under de senaste 18 månaderna. Och ändå - 
tillsammans och med solidaritet - har vi lyckats skapa mycket för vårt strategiska partnerskap 
och har redan dokument, resurser, aktiviteter, bilder och mycket mer på 
projektwebbplatsen https://cabs-erasmus.eu . 
                                 Som en del av temat "Kulturarv" presenterar vi de kulinariska och musikaliska 

traditionerna i våra länder (Finland, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland) samt den 
icke-turistiska sidan av våra städer.   

                                 Under ”Evolution of Arts in Europe” presenteras målare från tre epoker och 
åtta länder. Med aktiviteter för elever.   

                                 ”European Identity and Personalities” handlar om några kändisar som har 
spelat en viktig roll i utvecklingen av ett gemensamt Europa.   

                                 ”Individuella minnen” låter oss uppleva - på olika språk - erfarenheter och 
livshistorier för elever från partnerländerna. Individers erfarenheter under pandemin delas 
också där.  

                                 Med "Uppvärmningsaktiviteter" och "Olika resurser" ger vi lärare och elever 
ett brett utbud av material. Många aktiviteter - online och för ansikte mot ansikte -
undervisning - är integrerade i de olika ämnena. De flesta av dem är utformade för 
språkundervisning, men de kan också användas - bland annat - för konst, historia och 
politisk utbildning. 

Och snart kommer vi, kollegor i detta strategiska partnerskap, att träffas igen ... online 
igen! Men kanske snart "liv" också! CABS fortsätter att öppna dörrar till solidaritet! 
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