Inspire me! Motivate me!
Dette et 3 årigt KA2 projekt, hvor der er udveksling af ”best practice” på lærerniveau, samt
giver skolernes elever får mulighed for at samarbejde med elever fra andre lande og lære om
deres kulturer.
Vi samarbejder med to skoler fra Wales, én fra Irland og én fra Polen. I november 2016 var
der opstartsmøde i Wales, hvor vi mødtes med koordinatorerne fra de andre skoler og fik
lavet aftaler for den kommende periode.
Projektet er delt op i tre dele:




Problemløsning i matematik
Læsning
Filosofi for børn – børns rettigheder

I arbejdet med matematik er det Kroggårdsskolen, der har hovedansvaret for at dele ud af
vores erfaringer. Første træningsmøde afholdes på Kroggårdsskolen i marts 2017. Her vil der
være fokus på problemløsning i matematikundervisningen, og hvordan dette kan gribes an på
forskellige måder. Lærere fra Kroggårdsskolen skal stå for forskellige workshops, der vil tage
udgangspunkt i vores daglige praksis. Ud fra disse workshops skal projektdeltagerne
udarbejdet et undervisningsforløb, de skal hjem og afprøve i deres klasser. Derudover står
Kroggårdsskolen også for at udarbejde en før/efter test, der kan bruges til at vurdere
elevernes udbyttet af forløbet. Dette bliver efterfølgende evalueret på projektmødet i Polen i
juni måned.
I september 2017 mødes projektet i Wales for at starte næste del om læsning. Her er det den
polske skole, der skal introducere os til den metode, de bruger, når deres elever skal lære at
forholde sig til det, de læser. Dette skal herefter afprøves i særlige forløb, når vi på
Kroggårdsskolen arbejder med læsebånd eller arbejder med fagliglæsning. Fokus dette år er
at gøre eleverne bevidste om, hvad de læser samt gøre dem til kritiske læsere, der forholder
sig til indholdet.
Det sidste år bliver vi introduceret til ”Filosofi for børn”, som er et forløb, den walisiske skole
har gode erfaringer med at køre. Formålet er, at eleverne lære at forholde sig til børns
rettigheder, som er udarbejdet af UNICEF samt forholde sig til, at børn har forskellige
levevilkår rundt om i verden.
Løbende i projektet skal vores elever udveksle erfaringer med hinanden f.eks. gennem breve,
e-mails, film og Skype. Vi er startet med at udveksle julekort, fakta om, hvordan julen fejres i
vores lande, vejrdata indsamlet i en bestemt uge samt en elevproduceret vejrudsigt fra denne
uge. I øjeblikket arbejder klasser også på at lave film og PowerPoints, der beskriver Odense og
vores skoledag. Alle disse ting lægges løbende på projektets hjemmeside
www.inspire2motivate.org, hvor I kan gå ind og se dem.

