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Den internationale dimension.
Alle skoler i Middelfart Kommune skal sikre, at eleverne:





Arbejder med internationale projekter og emner i løbet af deres skoletid og derved udvikler deres
viden om internationale forhold inde for natur, miljø, kultur, sprog og samfund til at kunne agere
lokalt, regionalt og globalt.
Arbejder med den nyeste teknologi i kommunikationen med andre lande.
Udvikler deres lærelyst, nysgerrighed og interkulturel forståelse samt mod og lyst til at møde det
ukendte.
Udvikler evnen til at kunne sætte sig i andres sted og opleve indblik og udsyn.

På Anna Trolles Skole arbejder vi med flg. projekter:
1.Venskabsskole i Kenya: Cheptigit Primary School.
Formål:







Bidrage til den internationale forståelse.
Få kendskab til levevilkår andre steder på jorden.
Skabe kontakt mellem elever og lærere på venskabsskolen i Kenya og Anna Trolles Skole.
Etablere samarbejdsprojekter mellem de to skoler.
Yde støtte til et konkret udviklingsprojekt.
Udveksling.

Siden 2010 har vi samarbejdet med skolen i Kenya og lavet forskellige aktiviteter og arrangementer
sammen med lokalområdet : temadage, emneuge, mailkorrespondance, lærerudveksling, støttekoncert,
loppemarkeder, sponsorløb m.m.

2. Samarbejde med universitet i USA.
Formål:





Samarbejde omkring et konkret projekt
Øge elevernes sprogfærdigheder i engelsk
Lære om USA, kultur, historie og geografi.
Udveksling af erfaringer omkring undervisning og læring.
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Amerikanske lærerstuderende er på besøg en uge hvert år.
De studerende laver et kunstprojekt sammen med 5.klasse.
5.klasse og deres lærere har forinden samarbejdet med amerikanerne om forberedelsen af temaet
for ugen.
Gæsterne er indkvarteret privat.
Elevernes produkt fra ugen udstilles forskellige steder i USA og sendes senere tilbage til eleverne.

To gange har en gruppe lærere fra Anna Trolles Skole været på studietur til USA for at besøge skoler og
universiteter og deltage i konferencer sammen med vores amerikanske samarbejdspartnere.

3.Valghold i overbygningen.
Beskrivelse:





Eleverne i 7.-9.klasse kan vælge faget ”Internationalt hold” 2 lektioner om ugen
Der samarbejdes med en skole i udlandet, aktuelt en skole i Barcelona.
Eleverne mailer sammen og skyper i løbet af året.
Eleverne er på udvekslingsrejse hos hinanden, hvor de indkvarteres privat.

4.Andet.
Vi har ofte besøg af japanske gæster fra Nordfyns Folkehøjskole, som kommer for at se skolen og som kan
fortælle eleverne om Japan.
Vi samarbejder med Brenderup Højskole, eksempelvis har vi haft japanske studerende i praktik i 2 uger.

5. Fremtid.
Alle ovenstående projekter fortsættes i kommende skoleår.
Vi har tidligere deltaget i et 2-årigt Comenius-projekt, vi har haft en undervisningsassistent fra Tyskland i 4
måneder , og vi har søgt lignende projekter, som desværre ikke blev til noget. Vi søger igen EU-projekter, og
vi håber på et udvekslingssamarbejde for mellemtrinnet med Island.
Læreruddannelsen i Odense har et Kenya- projekt for de studerende, og i kommende skoleår vil vi
samarbejde med Seminariet omkring vores Cheptigit-projekt.

