AURASKOLEN

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa.

VISIBLE LEARNING – for alle

(2015-2017)

Erasmus+ projekt; 24 lærere på eftervidereuddannelse i England, Sverige,
Malta, Østrig, Skotland.
 I forbindelse med de senere års forskning, afsæt i folkeskoleloven og de nyeste Fælles Mål finder Auraskolen (både ledelse
og medarbejdere) det nødvendigt at se mod vores europæiske kolleger for at søge viden, kunne videndele samt bidrage til
kompetenceløft både for ledelse og medarbejdere i relation til ændring af undervisningspraksis.
 Vi har fokus på en yderligere styrkelse af arbejdet med synlig læring på alle niveauer; tilrettelæggelse, tydelige mål,
undervisningsdesign, feedback systemer i relation til den konkrete undervisning og i relation til egen udvikling og
elevernes progression.
 Folkeskolereformen er stærkt inspireret af erfaringer fra andre lande, hvorfor vi mener, det er hensigtsmæssigt at orientere
os imod internationale skolesystemer og kvaliteterne i disse. Auraskolens mål er også fremadrettet at sende ledelse og

lærere til udlandet for ved selvsyn at drage erfaringer til brug i arbejdet med styrkelse af de enkelte fag samt de kommende
faglige netværk i organisationen.

MEASURING WITH MATHS (2017-2019)
Erasmus+ projekt med 4 primary skoler i 3 europæiske lande
MÅL:
 Undersøge, udveksle og dele god praksis i matematikundervisning i forskellige
europæiske undervisningsmiljøer
 Fremme literacy og tilegnelse af fremmed for elever og lærere
 Forberede praktiske eksempler og vise et formål med at undervise i og lære matematik
 Demonstrere at matematik er en generelt sprog, som bryder internationale og
kulturelle grænser
SAMARBEJDSPARTNERE:
1. St Patrick’s Primary School, Ireland (Ms Irene Nolan)
2. Principe de Asturias, Spain (Mr Juan Rafael)
3. Escola Secundaria de Amarante, Portugal (Mr Pedro Jacinto)
4. Scoil Losagain, Ireland / drengeskole (Ms Doireann O’Grady)

STEM

(2017-2019)

(science, technology, engineering and maths)
Erasmus+ projekt i samarbejde med Estland, Letland og Island.
Elevudveksling og opgaveløsning på tværs af grænser.
MÅL:
21st century skills: kritisk tænkning, kreativ tænkning, kommunikation og samarbejde.
Gøre eleverne forandringsparate og give dem mod på fremtidige jobs – også uden for eget
land.
SAMARBEJDSPARTNERE:
1. Nesskoli, Neskaupstadur, Iceland (Eysteinn Kristinsson)
2. Jelgava Tehnologiju Vidusskola, Latvia (Ineta Blumberga)
3. Oru Kool, Estonia (Liisa Pett)

ENMA

(2018-2020)

ENMA – enquiring maths både inde og ude)

Erasmus+ projekt; 24 matematiklærere på
efter-videreuddannelse i Holland, Portugal,
England og Skotland.
MÅL:
ENMA-projektet giver mulighed for et kompetenceløft til matematiklærerne og kan således bidrage til en ændret og styrket undervisning i
matematik – både ud og inde – med en undersøgende tilgang.

