Comeniusprojekt på Ektorpsskolan
Internationella projekt
I en global värld är det viktigt att ungdomar får förståelse för olika kulturer. Vi på
Ektorpsskolan vill ge eleverna möjlighet att uppleva Europa på nära håll genom att lära känna
ungdomar i andra europeiska länder. Vårt mål är att elever och lärare ska få ett internationellt
perspektiv i undervisningen, att främja kunskap om och förståelse mellan Europas kulturer,
samt stimulera till språkinlärning och språklig mångfald. Vårt tidigare engagemang i
internationellt arbete har lett till att Ektorpsskolan blivit utvald av Internationella Kontoret
som en av tre skolor i Sverige som har höjt sin standard och har det bästa europeiska
samarbetet.
Ektorpsskolan har tidigare deltagit i ett tvåårigt EU Comenius-projekt “Sharing
Experiences...Acknowledging Learning” tillsammans med Instituto Compresivo di Collecchio
och Istituto Compresivo di Felino i Italien, och Molnár Ferenc Iskola skola från
Budapest/Ungern. Projektet pågick från från 2009 till 2011 och blev en väldigt givande
erfarenhet för våra lärare och elever som fick uppleva Europa på nära håll.
Våra samlade erfarenheter finns på projektets sida: https://sites.google.com/site/sealhis/
Reseblogg från våra resor finns på: www.sealswedencomunityreseblogg.blogg.se
Vad är Commeniusprogram?
Comenius program är uppkallade efter Jan Amos Comenius, en pedagog som anses vara den
moderna utbildningens fader. Comenius Skolprojekt är ett EU-projekt, som har som mål att






främja samarbete över gränserna i Europa mellan skolor
bidra till att personal som deltar, utvecklas i sitt yrke,
främja språkinlärning,
lära sig mer om olika länders kulturer och
bidra till större kunskap och förståelse mellan unga människor och lärare från Europa
om mångfald av europeiska kulturer och språk och om vikten av denna mångfald
 hjälpa unga människor att få grundläggande livskunskap och kompetenser för framtida
arbete och aktiv europeiskt medborgarskap.

Nuvarande projekt
Vårt nuvarande Comeniusprojekt ska pågå mellan år 2012 och 2014. Det har arbetstiteln
Sharing and Conserving Our Patrimony in Europe och handlar om vårt kulturella arv. Våra
samarbetspartners kommer från Frankrike, Spanien, Tyskland, Norge och Turkiet.
Comeniusassistent
Ektorpsskolan är en värdskola för Comenius-assistenter vilket innebär att vi tar emot
europeiska praktikanter, dvs blivande lärare från en av de 33 länderna som deltar i
"Programmet för livslångt lärande". Comenius-assistent är en resurs genom att:
 tillföra en internationell dimension i undervisningen
 förstärka och bredda språkundervisningen
 stödja elever med särskilda behov
Assistenten fungerar som en assisterande lärarkandidat och praktiserar 12-16 lektioner i
veckan. Vi på Ektorpsskolan tog emot en Comenius-assistent från Tyskland som heter
Alexandra Balugdzic. Alexandra var hos oss från 4 februari till 15 juni 2012 och deltog bland
annat i undervisningen av tyska språket i årskurs 6-9.
Besökande lärare - jobbskuggning.
Genom Comeniusprogrammet har vi till Ektorpsskolan bjudit in en speciallärare, Mrs Titziana
Sorrentino från Istituto Compresivo di Collecchio. Mrs. Sorrentino besökte oss mellan 7-17
oktober 2012. Jobbskuggning innebär att en kollega från ett annat land får möjlighet att få
uppleva andra kulturer och undervisnings-metoder, samt att få djupare inblick i ett annat lands
skolsystem. Det innebär även att den mottagande skolans lärare och elever får möjligheten att
uppleva ett annat perspektiv i undervisningen. De undervisande lärarna får också möjlighet att
diskutera undervisningsmetodik och utbyta pedagogiska erfarenheter.

