STUDIETUR
TIL JORDAN
3 UGER

Oplev arabisk kultur og religion, og lad studieturen stille skarpt
på borgerkrigen i Syrien og flygtningekrisen, unges kamp
for demokrati i Mellemøsten, og Israel-Palæstina-konflikten.
Vi tager hånd om at arrangere programmet, transport og
overnatning, og vores lokale underviser følger jer på hele
turen.

STUDIETUR
TIL JORDAN
3 UGER
UGE 1
Ankomst til Amman og indkvartering på hotel
Lær Amman og lokalområdet at kende med skattejagt
Introducerende arabisk-undervisning
Tema om kulturforståelse: Introduktion til arabisk kultur,
hilsner, kropssprog og at stille gode spørgsmål

UGE 3
Tema om borgerkrigen i Syrien og flygtningekrisen:
Forstå borgerkrigens konsekvenser for det
jordanske samfund, og mød unge syriske flygtninge
og humanitære organisationer der arbejder i
flygtningelejrene

Teambuilding-tur med adventure i smuk bjergdal

Tema om det arabiske forår: Fokus på Egyptens nyere
historie og besøg fra nogle af de unge, der var med til
at starte bevægelsen for demokrati i Egypten.

Tema om Jordan: Introduktion til Jordans historie,
politik og kultur

Udflugt til ørkenen med overnatning hos beduinstamme
i Wadi Rum

Tema om udviklingsarbejde: Fokus på FNs
verdensmål for bæredygtighed med besøg hos
menneskerettighedsorganisationer
Tur til fredagsmarked i Amman

UGE 2
Tema om Israel-Palæstina-konflikten: Fokus på
flygtningespørgsmålet ved rollespil og møde med
palæstinensiske flygtninge
Lær at danse dabkeh af palæstinensiske unge
Tema om religion: Forstå hvilken rolle islam og
kristendom spiller i det jordanske samfund, og besøg
Ammans imponerende ’blå moské’
Udflugt til citadellet i Amman og bygningsværker fra
romersk og byzantinsk kultur
Udflugt til Nebo-bjerget hvor Moses døde, og Johannes
Døberens kirke i Madaba
Tema om kvinders rettigheder: Besøg hos
kvindeorganisation og samtale med muslimske
feminister
Arabisk madlavning og filmaften

Fridag (med mulighed for at opleve Petra)
Forberedelse og præsentation af elevernes egne
kreative formidlingsprojekter
Afskedsmiddag i Amman

STUDIETUREN INKLUDERER:
✓ Afhentning i lufthavnen
✓ Morgenmad alle dage
✓ Overnatning på hotel alle dage (mellemklasse)
✓ Alle workshops, aktiviteter, entréer og udflugter
i programmet (undt. fridagen)

✓ Lokal underviser med under hele programmet
✓ Al lokal transport som er del af programmet
✓ Forberedelseskursus inden afrejse
✓ Afbestillingsforsikring ved sygdom
✓ Adgang til 24 timers nødtelefon
✓ Fast kontaktperson i Global Contact
SE KORT OVER TUREN PÅ NÆSTE SIDE

Pris pr person (ekskl. fly):
9.900 kr
Vi kan også bestille flybilletter til jer, så I flyver sammen
tur/retur. Pris pr person ca. 4.000 kr.
Kontakt os på globalcontact@ms.dk eller tlf: 7731 0022 og
hør mere.

KORT OVER
TUREN
Amman

Udflugt til
Nebo-bjerget

Udflugt til
Madaba

Teambuilding i
smuk bjergdal
Overnatning i
ørkenen Wadi Rum

Mellemfolkeligt Samvirke bringer mennesker sammen for at skabe
fællesskab og forandring. Sammen med ActionAid kæmper vi i
45 lande for at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom.

GlobalContact
GlobalContact

globalcontact.dk

