Innbjóðing - Nordic CRAFT netskeið
CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers
Hava tú og tín flokkur hug til at royna nakað heilt nýtt og øðrvísi í undirvísingini? So er hetta
netskeiðið heilt víst nakað fyri tykkum!
Tann 29. november kl. 12.00 - 14.30 (CET) kunnu tit (næmingar í 6. - 8. flokki) luttaka í einum
netskeiði, har tit, saman við einum flokki úr einum øðrum landi, byrja eitt samstarv. Við at nýta
tykkara skapandi evni og nýhugsan - styðja av kt (kunningartøkni) - skulu tit finna loysnir til eina
veruliga avbjóðing um burðardyggleika.
Hvussu?
Upp til 48 flokkar býttir í millum Danmark, Finland, Norra, Svøríki, Ísland, Føroyar, Grønland og
Áland samlast á netinum á einum netskeiðið og verða vegleidd av einum serkønum toymi úr
Danmark. Tit fáa nakrar ítøkiligar uppgávur, sum tit skulu arbeiða við áðrenn, undir og eftir
netskeiðið. Tit skulu vænta, at nýta hægst 2x45 minuttir til uppgávur áðrenn netskeiðið og tíðina til
luttøku á netskeiðinum. Eftir netskeiðið leggja tit ætlanir saman við tykkara felags-flokki um at
arbeiða víðari, har tit m.a. meta um, hvussu nógv arbeiði, tit ynskja at leggja í uppgávuna.
Áðrenn, undir og eftir netskeiðið?
Áðrenn netskeiðið skrásetur lærarin seg á eTwinning.net, sum er ein netborin felagsskapur fyri
skúlar í Europa. Eftir hetta verður ein flokkur útvaldur, sum tit skulu arbeiða saman við. Í
eTwinnings-arbeiðsøkinum, kallað Twinspace, hava tit møguleika at heilsa uppá hvønn annan,
deila tilfar v.m., og tað er her, tit skulu arbeiða við tykkara uppgávu.
Undir: Netskeiðið verður hildið á enskum, og tað skift verður ímillum at verða online, har vertirnir
seta uppgávur í gongd, og offline har flokkurin arbeiðir sjálvstøðugt við ásettu uppgávunum við
hjálp frá læraranum. Flokkurin arbeiðir við hesum evni:
“Klima(u)smarte forældre”: “Klima(u)smarte forældre” er eitt nýhugsannar-stakdømi, har
næmingarnir skulu arbeiða við hugskotum og uppskotum, sum skulu gera teirra foreldur meira
veðurlagssnild og burðardygg, t.d. við at fáa foreldrini at nýta meira burðardygt, spara orku ella
nýta minni plastik.
“Klima(u)smarte forældre” er gjørt í einum samstarvi við lærumiðstøðina LIFE, sum er ein partur av NOVO Nordisk
grunninum.

Eftir netskeiðið leggja tit ætlanir saman við tykkara felagsflokki, hvussu tit ítøkiliga fara at arbeiða
víðari við evninum. eTwinning fer at vegleiða og stuðla tykkum í tilgongdini, og tit fara ávegis at
fáa uppgávur, ið tit kunnu nýta.

Kapping! Um tit hava hug, kunnu tit velja at luttaka í næmingakappingum,

har tað er møguleiki at luttaka í Nordic BETT í London ella í teimum
Norðurlendsku
meistaraskapunum
í
Keypmannahavn
á
Danmarks
Læringsfestival.
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