Internationalt besøg  “The 4C´s”
Vi søger inspiration til nye opfindelser.
Agerbæk Skole har fået en stor bevilling fra EU til et projekt hvor elever og lærere
samarbejder om at modernisere undervisningen. Erasmus+ projektet omfatter skoler fra
fire lande: Rumænien, Polen, Tyrkiet og Danmark. Vi kalder projektet: “The 4 C´s”
(forkortelse for “”Challenging Communication in a Committing Community” =
Udfordrende samarbejde i et forpligtende fællesskab”). Projektet strækker sig over to år
og går ud på, at vi ved at lave tværfagligt samarbejde i grupper med blandede
nationaliteterne giver eleverne mulighed for at tilegne sig interkulturelle kompetencer.
Unge mennesker får i højere grad brug for at kunne samarbejde med folk fra udlandet,
det er derfor vigtigt, at de lærer, hvordan de skal gribe opgaven an. I vores projekt
kommer eleverne til at udnytte internettets mange muligheder for at samarbejde. Bl.a.
har vi skrevet Science fiction historier i Google dokumenter, hvor flere elever kan skrive
på samme tid i det samme dokument, senere vil vi introducere andre
samarbejdsprogrammer.
Projektet giver elever fra de fire lande mulighed for at mødes. Det betyder, at vi får
gæster i Danmark og at vi har mulighed for at invitere elever med ud at besøge vore
venskabsskoler (med alt betalt). Første mobilitet er fra den 18. til den 25. februar, her
kommer 33 elever til Danmark. Vi er glade for at 33 familier har meldt sig som værter.
(De elever, der er værter har “førsteret” til at komme med ud at rejse).
Temaet ved elevernes møde i Danmark er “Georg Gearløs”. De unge mennesker skal
opfinde noget, derfor har vi opfordret eleverne til at kontakte lokale virksomheder, i håb
om at man på virksomhederne har idéer til eller kan inspirere til nye opfindelser, så hvis
I har gode idéer, så fortæl det venligst til de unge mennesker.
De elever, der er værter, bliver inddelt i grupper med deres gæster og de skal så i
grupperne blive enige om hvad de vil producere, under mødet i februar i Danmark. Ved
mødet skal produktet produceres og markedsføres, med budget, reklamebilleder,
reklamefilm evt. logo og slogan. Afslutningsvis skal produkterne præsenteres ved en
reception.
Virksomheder, der har været medvirkende vil blive inviteret til receptionen.
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