
Alle har mod på at deltage i Europa
Kick-off til Erasmus+ og eTwinning
Skoleforvaltningen kickstarter Aalborg Kommunes Erasmus+ akkreditering. Elever og med-
arbejdere fra alle 52 skoler kan fremover dygtiggøre sig i hele Europa. Papirarbejdet er skre-
vet, EU har bevilget pengene til lejrskoler, kompetenceudvikling, job shadowing, samarbejder 
osv. Sammen med Styrelsen for It og Læring inviterer vi medarbejdere og ledere fra alle 52 
skoler til at blive dygtigere til at forankre internationale indsatser til faglig læring og trivsel. 

Programmet består af to hovedoplæg om emner, som er uundgåelige, når vi lærer internati-
onalt. Derudover faciliterer dygtige praktikere workshop om, hvordan eTwinning er et vigtigt 
didaktisk redskab før, under og efter rejser. Og i det hele taget, når læringen foregår eksperi-
menterende, digitalt og motiverende.

eTwinning er et gratis tilbud til alle skoleformer. Fokus er internationalt, fagligt
samarbejde og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it samt målrettet aktiv, demokratisk 
og digital dannelse – for både elever, lærere og pædagoger.

Skolen i verden og verden i skolen 
 
Hvad er internationalisering? 
Hvorfor skal vi arbejde med det i 
skolerne? 
Og hvordan bidrager det til elever-
nes globale dannelse?

Det er ondt at spise kød på grund 
af klimaet!

Hvordan ruster vi elever til at del-
tage i kontroversielle samtaler om 
emner, som kan vække stærke 
følelser?  
Og hvordan træner vi den kontro-
versielle samtale i et dialogisk rum?

Rikke Alberg Peters 
Lektor i HistorieLab og An-

vendt Forskning i Pædagogik 
og Samfund, PhD fra UCL

Mette Ernlund 
Head of International 

Department, PhD fra UC SYD

• Bevægelse og PBL
• Inklusion og særlige 

behov
• Ledelse og strategi

Mandag d. 29 

november

12.00-16.00
 

I AKKC på 1. sal 

Inkl. frokost

Program og  tilmelding klik her
Senest 19/11 kl. 12.00

Spørgsmål? Så skriv til:  
eTwinning@stil.dk

eller ring til  
Ann Katrine Rannestad  

på 93520069

https://etwinning.dk/event/aalborg/
https://etwinning.dk/event/aalborg/

