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5. Nyhetsbrev, Januar 2022 

 

Velkommen til den femte utgaven av UPGRADE nyhetsbrev. I dette nyhetsbrevet vil vi fortelle deg om 

UPGRADEs håndbok, om det tredje og siste møtet med partnerne i Italia og planene for formidlings- og 

bærekraftprosjektet. 

 

Prosjektpilotene besto av sju aktiviteter for samarbeidslæring. Disse var utarbeidet av lærerne i prosjektet 

og baserte seg på UPGRADE-metodikken. Elevene og lærerne brukte ulike vurderingsverktøy: 

egenvurdering, gruppevurdering, kontinuerlig tilbakemelding fra lærerne, hverandrevurdering, 

individuelle karakterer osv. Elever og lærere brukte også MyDocumenta eportfolio for å gi 

kompetansebasert vurdering og kontinuerlig oppfølging. 

 

 

Vi er glade for å kunne vise deg UPGRADE håndbok, en nettside for det pedagogiske rammeverket, 

praktisk informasjon for lærere og skoler om hvordan man implementerer og vurderer samarbeidslæring. 

Disse finner du under fanen tips og triks. Siden inneholder også videoer og resultater fra prosjektpiloten. 

Du kan også finne forslag til aktiviteter på engelsk, spansk, katalansk , italiensk og latvisk. 

 

 

Det tredje møtet mellom prosjektpartnerne fant sted 

15. og 16. desember 2021 i Brescia (Italia). Målet med møtet var å presentere UPGRADE e-håndboken,  å 

informere om sluttrapportdokumentene 

http://www.mydocumenta.com/
https://sites.google.com/g.inn.no/upgrade/intro


 

 

 
   The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the  

   views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

og justeringer av budsjettet, samt for å diskutere formidlingen, effekten og kvaliteten på prosjektet. 

 

   

  

Prosjektmøtet fant sted ved NOVALIS Open School. Læree fra 

denne skolen var med på å utvikle aktivitetene til piloten og de 

deltok også selv i piloteringen. Det var anledning til å møte 

rektor og lærere, diskutere deres vurderingsmetoder, effekten 

av prosjektresultatene, samt legge planer for fremtidig 

samarbeid. Møtet ble kombinert med et Multiplier Event, for å 

dele resultater fra prosjektet med lokale interessenter og 

pressen. Lærere, elever og foreldre fortalte om sine erfaringer 

med prosjektet. I desember arrangerte de andre partnerne 

også Multiplier Events (Norge, Latvia, Spania), både online og 

fysisk. 

 

  

UPGRADE-prosjektet ble avsluttet 31. desember 2021. Nå, i 

januar og februar 2022, jobber partnerne med å ferdigstille 

arbeidet med prosjektet som består av å utarbeide rapporter 

og å fortsette promoteringen av håndboken og e-porteføljen 

for å gi kontinuitet til prosjektet. Alle resultatene vil bli 

publisert på prosjektets nettsted, på Erasmus+ Results Platform og på eTwinning. 

 

 
Husk å følge oss på  Twitter og YouTube.  

 

Siden dette er vårt siste nyhetsbrev, vil vi takke alle som har deltatt i prosjektet og investert arbeid 

og tid i disse utfordrende tider. Og selvfølgelig takk for at du leser nyhetsbrevene våre. 

UPGRADE-teamet 
 

https://www.novalisopenschool.it/
https://twitter.com/upgradeerasmus
https://www.youtube.com/channel/UCbvcPp89ucpwy02ZDWNOELQ/about

