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Hejsan,
som ni känner till så har Stjerneskolan ett nystartat Comeniusprojekt med titeln ”Passeport pour
l’Europe”. I de planerade aktiviteterna ingår bl.a. besök i de deltagande länderna för elever och
lärare. Den första träffen kommer att äga rum i mitten av november i Veroia, norra Grekland. Så här
ser det kompletta mötesschemat ut:
1 Grekland
2 Frankrike
3 Portugal
4 Italien
5 Belgien
6 Sverige, Torsby

17 – 22 november 2012
23 – 28 januari 2013
15 – 19 april 2013
16 – 21 oktober 2013
29 januari – 3 februari 2014
7 – 12 maj 2014

I det beviljade anslaget ingår 25 mobiliteter, resor, i detta projekt och min tanke är att åka med tre
till fyra elever till varje land och gärna också med en kollega, en medhjälpare som kan delta i det
arbete som eleverna ska utföra under varje besök. För de svenska eleverna handlar det om att
dokumentera i bild för att producera ett reportage om varje besök; dessutom ska följande arbete
utföras under det första besöket, beskrivet så här i vår ansökan:
Réunion des élèves ambassadeurs et des coordinateurs en Grèce:
Objectif : Création du logo 2 jours / Découverte du milieu 2 jours / aller et retour 2 jours
Passeport : Création, insertion du logo (Couverture du passeport ou photo d’identité) ; photo de
l’école; lexiques mots nécessaires pour se faire comprendre dans le pays qui nous reçoit; les mots
qui résument mon voyage en Grèce. Possibilité d’inclure les élèves dans un cours de
français. Les élèves préparent la présentation de l’école qui les reçoit : grâce aux photos prises pendant le séjour;
interviews pour faire une présentation (Collaboration, responsabilisation). Puis le tout est mis sous forme vidéo.L es
élèves sur place récoltent des objets typiques ou qui les frappent afin de construire un mobile. Le dernier jour : on
choisit les mots résumant les sensations, les thèmes abordés pendant la visite (A mettre dans le passeport) + Concert
Évaluation faite par les élèves et les professeurs.

Möte elevambassadörer och samordnare i Grekland:
Mål: Skapa en logga, 2 dagar/ Upptäcka omgivningarna, 2 dagar/ Resa, tur och retur, 2 dagar
Passet: Skapa en logga att ha på passets omslag; foto av skolan; nödvändiga ord för att göra sig
förstådd i det aktuella landet. Möjlighet att delta i en fransklektion. Eleverna förbereder
presentationen av den besökta skolan med hjälp av foton tagna under besöket och gjorda intervjuer.
Allt sammanställs i videoform. Eleverna samlar typiska eller på något vis överraskande föremål för
att konstruera en mobil. Sista dagen: samla ord som sammanfattar och beskriver upplevelserna
under vistelsen och avslutningsvis genomföra en konsert.
Elever och lärare gör en utvärdering.
Vill du delta i projektarbetet och kanske göra ett besök i något av de ingående länderna? Skicka ett
mejl till mig där du talar om vilket besök du skulle vilja göra, kanske även en prioriteringslista! För
att administrera och organisera det första besöket, bl.a. beställa biljetter, behöver jag ha ditt svar
senast onsdag, den 26 september.
Vänligen
Annika Wredenberg

