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COOL (CLIL open online learning) er et 3 årige projekt, som vi på
Kroggårdsskolen er en del af sammen med skoler fra andre
lande. Vi er allerede i fuld gang med det første år af projektet.
Formålet med projektet er, at udvikle og forbedre en allerede
eksisterende læringsplatform. Hjemmesiden hvor denne
læringsplatform er, hedder Clilstore.
På Clilstore er der mulighed for at lægge undervisningsmateriale
ind til eleverne, som de kan arbejde med. Det eneste eleverne
skal gøre, er at logge på og finde den unit (det materiale), der
skal bruges, derefter kan de gå i gang med opgaven.
Der er tilknyttet et hjælpeværktøj i form af ordbøger, så eleverne
kan trykke på et givent ord og få det oversat til dansk eller et
andet sprog med det samme. Det vil sige at eleverne ikke skal gå
ind på en anden hjemmeside (fx. ordbogen.dk) for at finde en
oversættelse på ordet, men i stedet for får de det hurtigt og nemt
og kan gå videre med deres opgave uden at have brugt meget tid
på at slå ord op.
Clilstore er oplagt til at bruge i sprogundervisningen, men kan
også anvendes som et tværfagligt værktøj hvor fx Natur og
teknologi kombineres med engelskundervisningen. Det kunne
være undervisningsmateriale på engelsk omhandlende et
naturfagligt emne såsom universet.

På sigt er det meningen, at der skal udvikles en portfolio, hvor
eleverne kan arbejde med opgaverne og gemme deres svar. Lige
præcis denne opgave, skal vi på Kroggårdsskolen være med til at
udforme. Her giver det mening at få input fra eleverne ift hvad
der kunne forbedres og hvad de evt. mangler for at gøre
portfolio så god som mulig.
Når portfolioen er færdigudviklet, kan det være en måde for jer
som forældre at følge med i hvad jeres barn arbejder med.
Tjek Clilstore ud:
Hvis der er yderlige interesse for hjemmesiden, kan den findes
her: http://multidict.net
Følg os:
Hvis I vil følge med i udviklingen af projektet så kan I tilmelde
jer vores nyhedsbrev via vores hjemmeside: www.languages.dk
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