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Projektet  genomförs  med  ekonomiskt  stöd  från  Europeiska
kommissionen.  För  uppgifterna  i  denna  publikation  (som  är  ett
meddelande)  ansvarar  endast  upphovsmannen.  Europeiska
kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att
användas.
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Särskilda tack

Enterprising  &  Fun  kan  vara  ett  pedagogiskt  projekt  som
markerar ett före och efter i livet som lärare. I min var det åtminstone
det.  Enterprising  &  Fun  är,  i  grund  och  botten,  en  inbjudan  att
föreställa  sig  en  aningen  bättre  värld.  En  värld  med  ett  mer
inkluderande samhälle, en miljömässigt mer hållbar värld, och ett mer
ansvarsfullt  synsätt  på  ekonomi  som  inte  genererar  smärtsamma
ojämlikheter.

Vi säger att Enterprising & Fun är ett utbildningsprojekt, men i
verkligheten är det mycket mer än så. Det är ett lärorikt äventyr för
studenter, lärare och familjer.  Om du inte gillar äventyr, om du inte
gillar att bana nya vägar, om du inte gillar att experimentera, uppfinna
och utforska nya karriärmässiga horisonter, så är det inget problem;
men håll i åtanke att detta utbildningsprojekt då kanske inte är rätt val
för  dig.  Å  andra  sidan,  om förbättring  av  utbildningsmetoder  är  en
fråga  som  engagerar  dig,  om  du  som  lärare  verkligen  brinner  för
tanken  att  kunna  ge  studenter  som aldrig  tidigare  satt  foten  i  ett
flygplan chansen att lämna sitt kvarter och besöka avlägsna länder och
okända  kulturer,  om du  strävar  efter  att  utrusta  dina  elever  med
verkliga  erfarenheter  som  hjälper  dem  att  klara  av  den  komplexa
verkligheten i det 21:a århundradet; om så är fallet, så kan det här
utbildningsprojektet skapa utrymme för lycka, roligt och lärande för era
elever och för er.

Detta  projekt  har  sett  dagens  ljus  tack  vare  stödet  från  hela
ledningen för INS Miquel Biada-skolan i  Matarós kommunfullmäktige.
Mer specifikt så skulle Enterprising & Fun inte ha varit möjligt utan den
personliga inblandningen av centrumets direktör, Fàtima Prat Tordera.
Hon  var  den  som  lyssnade  på  de  modiga  förslagen  från  en  ung
engelskalärare som just anlänt till centrat och insåg det pedagogiska
värdet i förslagen. Detta projekt har först och främst förverkligats av
Fàtimas innovativa syn på utbildning. Jag vill med detta uttrycka min
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djupaste tacksamhet för hennes förtroende, och för att hon bidragit
med så mycket erfarenhet och personliga ansträngningar.

Jag vill  också tacka för de ansträngningar Ana Úbeda Tirado –
professor  i  företagsekonomi  –  och  Meritxell  Roig  Martínez  –
avdelningschefen  för  främmande språk  –  har  investerat  i  projektet.
Utan allt det arbete Ana gjort för att utforma undervisningsmaterialet,
och utan det samordningsarbete Meritxell verkställde för avdelningen,
skulle  Enterprising  &  Fun  aldrig  ha  haft  det  utbildningsmässiga
genomslag det slutligen haft. Tack så mycket för era ansträngningar.

En av de oumbärliga organisationerna för utarbetandet av detta
projekt har varit det svenska institutet Af Chapman i Karlskrona. Jag vill
på ett mycket speciellt sätt tacka alla de arbetstimmar som professor
Jenny Casahuga Lindström har bidragit till att planera och genomföra
projektet.  Jenny,  av  katalansk  och  svensk  härkomst,  har  varit  en
oumbärlig  knutpunkt  mellan  kulturer  och  institutioner.  Vi  har  varit
mycket lyckligt lottade att ha en person som henne till hjälp på så lång
distans.

Enterprising  &  Fun  är  i  grunden  ett  multilateralt
utbildningsprojekt.  Den  första  upplagan  av  Enterprising  &  Fun  har
möjliggjorts  tack vare  den finansiering som Europeiska Unionen har
beviljat  oss  genom  EU-kommissionens  Erasmus  +  -projekt.  Denna
finansiering  har  gjort  det  möjligt  för  oss  att  genomföra  en  första
testomgång av projektet, samt tillåtit fyrtio elever att kunna delta och
resa oberoende av sina familjers ekonomiska kapacitet.

Jag  vill  också  tacka  alla  nationella  organ  och  partners  som
möjliggjort genomförandet av ett projekt så komplicerat och ambitiöst
som Erasmus+. Utan stödet från de svenska och spanska myndigheter
som ansvarar för Erasmus+-projekt (Universitets- och Högskoleverket,
respektive  Servicio  Español  para  la  Internacionalización  de  la
Educación) kunde detta projekt inte ha utvecklats. På samma sätt vill
jag också tacka för utbildningssessionerna som organiserades av den
Katalanska regeringen.

   
Sist, men på speciellast möjliga vis, vill jag tacka för förtroendet,

kreativiteten, ansträngningen, entusiasmen och drivkraften i de tjugo
elever från Mataró och de tjugo elever från Karlskrona som bestämde
sig för att skriva in sig i den första upplagan av projektet Enterprising &
Fun. De har varit  början,  medelpunkten och slutet på detta projekt.
Tack  vare  dem,  kommer  detta  projekt  att  kunna  hjälpa  elever  och
lärare  från  EU  och  runt  om  i  världen  att  dra  mer  nytta  av
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utbildningsprojekt, att få lära sig främmande språk på ett praktiskt och
kommunikativt vis, att återupptäcka fördelarna med samarbete och, i
slutändan,  att  fortsätta  utveckla  innovativa  och  kvalitetsmässiga
förfaranden  som  förbereder  våra  elever  för  det  21:a  århundradets
dynamik och komplexitet.

Till er alla, tack så mycket.

Martí Giménez i Carlos, Coordinator of the Enterprising & Fun  
Pedagocical Team.
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1.- INLEDNING

1.1.- Användningsområde och mål med denna guide

Normalt sett har en lärare med en passion för pedagogiska projekt gott
om arbete och ont om tid. Denna guide är utformad för att vara ett
praktiskt, användbart och koncist dokument som innehåller oumbärliga
riktlinjer och all information som är nödvändig för att ett lärarlag ska
kunna  genomföra  utbildningsprojektet  Enterprising  &  Fun  i  sitt
utbildningscenter.

1.2.- Syftet med Enterprising & Fun-projektet

Huvudsyftet  med  Enterprising  &  Fun-projektet  är  enkelt:  att  lära
studenten att han/hon kan göra världen till  en lite bättre plats. Vad
menar vi då med ”att göra världen till en bättre plats”? För oss innebär
det att bidra till utvecklingen av ett mer inkluderande, miljöansvarigt
och ekonomiskt mer jämställt och rättvist samhälle.

1.3.- Huvudmålen för Enterprising & Fun-projektet

De specifika målen med Enterprising & Fun är följande:

 Att studenterna lär sig att utforma ekonomiska lönsamhetsplaner

för sociala institutioner (företag, kooperativ eller icke-statliga 

organisationer).

 Att studenterna lär sig att designa ett företag eller en institution i

en utländsk ekonomisk miljö.

 Att studenterna lär sig att arbeta i internationella arbetsgrupper.

 Att studenterna använder engelska som arbetsspråk, och 

därmed förbättrar sina kunskaper i detta språk.

 Att studenterna lär sig att arbeta online med hjälp av molnteknik.

 Att studenterna lär sig innebörden och vikten av "Europa 2020" 

-strategin.

 Att studenterna lär sig innebörden och vikten av de 17 målen för 

hållbar utveckling som inrättats av FN.
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 Att studenterna lär sig att hålla sig underrättade med lokala och 

utländska medier.

 Att studenterna lär känna nya länder och kulturer och övervinner 

fördomar.

 Att studenterna skapar nya vänner.

 Att utbildningsinstitutionen skapar interna strukturer och 

mekanismer för att hantera nuvarande och framtida 

internationella utbildningsprojekt.

 Att utbildningsinstitutionen antar ett samarbetsprotokoll med 

socialtjänsten för att med konfidentialitet kunna identifiera – 

inom ramen för urvalsprocessen av studenter – familjer i 

situationer av ekonomisk sårbarhet.

1.4.- Generell beskrivning av Enterprising & Fun-projektet

Enterprising & Fun är ett pedagogiskt projekt som utformats av Miquel
Biada-institutets  avdelning  för  internationella  samarbeten  i  Mataró
(Barcelona),  och  som  genomförts  i  samarbete  med  det  svenska
institutet Af Chapman i Karlskrona. Projektet har valts och finansierats
av  Europeiska  unionen  genom  programmet  Erasmus+,  och
pilotprojektet genomfördes under läsåret 2016/17.

För att säkerställa att urvalet av studenter som deltar i  projektet är
både akademiskt och socialt inkluderande, har institutet Miquel Biada
tecknat  ett  samarbetsavtal  med  institutionen  för  social  välfärd  i
Matarós kommun för att etablera urvalskriterier som inkluderar plats
för studenter från familjer med ekonomiska svårigheter. Av de totala
tillgängliga  platserna  är  hälften  reserverade  för  studenter  med
ekonomiska  svårigheter  och  den  andra  hälften  reserverade  för
studenter med de högsta akademiska meriterna. I händelse av att det
saknas  tillräckligt  med  kandidater  för  att  fylla  upp  kvoten  av  ena
urvalsgruppen, ska resterande platser fyllas med studenter från den
andra  urvalsgruppen.  Den  slutgiltiga  antagningslistan  publiceras
offentligt, men i syfte att bevara familjernas integritet publiceras ingen
information  om  huruvida  den  antagna  studenten  har  valts  genom
urvalsgruppen  för  akademiska  meriter  eller  för  familjer  med
ekonomiska svårigheter.
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Projektets mål är att bilda internationella grupper om 4 studenter (2
svenska studenter och 2 katalanska studenter i det här fallet) för att
lära  sig  att  förbereda  en  ekonomisk  lönsamhetsstudie  för  en  icke-
statlig  organisation,  ett  kooperativ  eller  en  ideell  förening.  De
internationella  arbetsgrupperna  använder  engelska  som  sitt
huvudsakliga  arbetsspråk.  Utöver  det  har  de  internationella
arbetsgrupperna  övervakats  av  sina  handledare,  arbetat  på  distans
genom att via molnteknik ha tillgång till att redigera dokument online,
och kommunicerat via videokonferens.  För att lära sig utveckla sina
projekt var studenterna tvungna att följa specifika undervisningsplaner
utformade  av  lärarna.  De  organisationer  som  studenterna  designar
måste vara baserade i antingen Mataró eller Karlskrona (Sverige).

Alla studenterna möttes fysiskt i Mataró under en vecka för att göra
fältarbete,  och  några  månader  senare  genomfördes  en  andra
arbetssession  om  10  dagar  i  Karlskrona.  Förutom  att  genomföra
grupparbeten så genomförde studenterna också olika fältaktiviteter i
respektive  land  för  att  få  en  bättre  förståelse  för  affärs-  och
föreningsvärlden.  Både  i  Spanien  och  Sverige  deltog  studenterna  i
konferenser och debatter med etablerade lokala entreprenörer, lokala
politiska företrädare, företagare, representanter för organisationer för
rättvis  handel  och icke-statliga organisationer,  besökte  ”incubadores
de  empresas”1 och  lokala universitet  som  genomför
entreprenörsprojekt,  och  blev  intervjuade  av  lokala  och  regionala
medier.

1Organisationer som hjälper nystartade företag att komma på egna fötter.
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2.- FÖRBEREDELSER AV PROJEKTET

2.1.- Ett projekt för institutet

Ett internationellt utbildningsprojekt borde inte och ska inte vara ett
enskilt  projekt  eller  av  endast  en  grupp  lärare.  Ett  internationellt
utbildningsprojekt som strävar efter att få kontinuitet och att ha en
fortsatt inverkan på utbildningssamfundet måste vara väl integrerat i
hela  utbildningsinstitutet.  Ledningsgrupp,  fakultet,  studenter  och
familjer  måste  vara  väl  insatta  i  projektet,  dela  samma
utbildningsmässiga  värderingar,  och  hålla  dörrarna  öppna  för
samarbete.
 

2.1.2.- Projektet som ämne

Ett mycket praktiskt alternativ är att ha Enterprising & Fun som ett
valfritt  ämne  inom  läroplanen.  Detta  ger  automatiskt  projektet  ett
konkret utrymme för att arbeta, en lärare och specifikt schemalagda
timmar. På samma sätt kommer det betyg som studenten erhåller vid
utvärderingen av projektet att återspeglas tydligt i slutbetygen.

2.1.3.- Projektet inom ett ämne

Om det inte är genomförbart att hålla Enterprising & Fun som ett eget
ämne, kan utbildningsprojektet utföras inom ramen för ett annat ämne,
exempelvis  företagsekonomi.  Projektet  berör  det  ämnet  på  många
punkter och är dessutom gränsöverskridande då det kan omfatta även
engelska eller samhällsvetenskap.
 

2.1.4.- Projektet som fritidsaktivitet

Om inget av ovanstående är möjligt kan projektet istället hållas som en
fritidsaktivitet. I så fall ska studenterna istället bestå av frivilliga (i alla
fall  rekommenderas det starkt att de är), och kan förslagsvis ha ett
timslångt  veckomöte  med  sin  handledare,  vilket  kan  hållas  på
eftermiddagen  efter  att  den  vanliga  skoldagen  avslutats.  Mötena
skapar tillfälle för samordning, och studenterna får sedan genomföra
huvuddelen av arbetet i biblioteket eller i sina hem.

2.2.- Finansiering
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Den  verksamhet  som  bedrivs  inom  ramen  för  Enterprising  &  Fun-
projektet – såsom en konferens för ”incubadores de empresas”2, resan
och fältarbetet i ett främmande land eller deltagandet i  en relevant
teateruppsättning  –  måste  finansieras.  De  viktigaste
finansieringsmöjligheterna som kan tas upp är följande:
 

2.2.1.- Institutioner

De  olika  offentliga  och  privata  institutionerna  har  medel  för  att
finansiera  utbildningsverksamhet.  I  första  hand kan man börja  söka
efter  fonder  i  sitt  egna  utbildningscentrum,  därefter  i
kommunfullmäktige och andra lokala institutioner,  därefter  kan man
söka  finansiering  i  den  regionala  regeringen  och  institutioner  i
regionen,  efter  det  kan  man  välja  att  söka  finansiering  hos  den
statliga/nationella regeringen (utbildningsministeriet) och institutioner
inom detta område, ytterligare en nivå ovanför så kan man söka medel
från  Europeiska  Unionen  och  dess  institutioner,  och  allra  sist,  om
projektet är mycket solitt och ambitiöst kan man ansöka om medel från
internationella institutioner som UNESCO, UNICEF eller UNDP.

2.2.2.- Finansieringsverksamhet

En effektiv och traditionell metod är att föreslå för studenterna en ram
inom  vilken  de  kan  utveckla  aktiviteter  för  att  själva  samla  ihop
resurserna till sina personliga utgifter relaterade till projektet. Lärarna
kan organisera försäljning av kakor vid uteplatsen, sälja T-shirts, sälja
blommor  eller  sälja  säsongsprodukter,  bland  annat.  Det  kan  vara
mycket formativt för en elev att få erfara ansträngningen för att själv
få ihop 300 euro, och att arbeta och organisera sig under hela kursen
för att uppnå detta mål.

2.2.3.- Personlig finansiering

Personlig  finansiering  kan i  stor  utsträckning  diskriminera  studenter
som lider av social sårbarhet, och bör därmed endast fungera som en
sista utväg.

2.3.- Samarbetspartners

Med relevanta ändringar är Enterprising & Fun ett projekt som skulle
kunna genomföras av ett enskilt institut. Projektet är dock utformat för

2Se fotnot 1.
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att involvera två eller flera utbildningscentra från två eller flera olika
länder. På så sätt blir utbildningen mycket mer berikande. Om det är
första  gången  projektet  genomförs  är  det  lämpligt  att  bara  ha  en
samarbetspartner. Den samarbetspartner som valts för att genomföra
projektet  är  ansvarig  för  50%  av  projektets  framgång  eller
misslyckande. Att välja rätt partner är därför ett avgörande moment.
  

2.3.1.- Urval av partner

I urvalsprocessen för att hitta en lämplig partner kan följande resurser
nyttjas parallellt:

2.3.1.1.- eTwinning och resultatplattform.

eTwinning3-portalen  är  en  EU-plattform  som  skapats  för  att  koppla
samman utbildningscentrum. För att  kunna ta del  av portalen krävs
bemyndigande av landets utbildningsmyndighet (normalt sett är det en
smidig  och  enkel  process).  Man  skriver  ett  meddelande  på
anslagstavlan  som  förklarar  vilken  typ  av  partner  man  letar  efter,
tillsammans  med  en  projektbeskrivning.  Samtidigt  läser  man
annonserna från andra potentiella partners, med de senaste bidragen
överst. Att göra en sökning efter partners baserad på land kan vara
hjälpsamt för att kunna organisera sig bättre.

Resultatplattformen för Erasmus+4 är en plats där utbildningscentrum
som har genomfört Erasmus+ -projekt delar med sig av det material
och de erfarenheter de har förvärvat. Ett centrum som har deltagit i
Erasmus+  kan  vara  en  lämplig  partner  för  Enterprising  &  Fun.  I
resultatplattformen hittar du också idéer för att berika dina projekt.

2.3.1.2.- Utbildningsinstitutioner

Ofta har regionala eller statliga/nationella utbildningsinstitut databaser
över utländska utbildningsinstitutioner som är intresserade av utbyte.
Om du  kan  få  tillgång  till  denna  information  kan  den  vara  väldigt
användbar.

2.3.1.3.-  Professionella  och  personliga
kontakter

3https://www.etwinning.net
4http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Informera alla dina kollegor, vänner och familjemedlemmar om att du
söker ett utbildningscenter för att skapa ett utbyte. Skriv dem ett mail
(och sätt mottagarna i BCC). Om du använder Twitter, Facebook eller
Instagram kan du med ett enda inlägg fånga intresset av en av dina
kontakter som sedan skickar dig ett mail vilket startar hela projektet.

2.3.2.- Regelbunden kommunikation

Kommunikationen  mellan  partners  måste  vara  regelbunden,  ärlig,
transparent  och  diplomatisk.  Att  få  människor  i  olika  åldrar,
organisationer, kulturer och länder att fungera på ett samordnat sätt är
inte lätt. Det är viktigt att avsätta en timme per vecka reserverad för
simultana videokonferenser (Skype eller Google Hangouts är gratis och
fungerar  bra)  med  en  representant  från  varje  centrum  som  är
involverat i projektet. Ju tydligare och frekventare kommunikationen är,
desto färre missförstånd kommer att uppstå. Se även avsnitt 2.6.

2.4.- Lärare.

2.4.1.- Urval av lärare.

Urvalet  av den grupp av lärare som ska genomföra projektet är  av
yttersta vikt. I första hand är det nödvändigt att hela fakulteten deltar i
projektets  utformning,  och  att  dörren  är  öppen  för  alla  som  är
intresserade  av  att  registrera  sig  i  listan  över  kandidater.
Ledningsgruppen  och  projektledaren  för  Enterprising  &  Fun  borde
utgöra lämpliga personer att sköta urvalet. På individnivå behövs lärare
som vet hur man arbetar som ett team, som är flexibla, som vill lära
sig  nya  saker,  som  tycker  om  att  arbeta  med  projekt,  och  vars
språkkunskaper inom engelska har en nivå högre än B2. På lagnivå
behöver du en grupp personer där det ingår lärare från avdelningarna
för affärsekonomi och engelska. Dock kan attityden till utmaningarna
och en lust att lära sig nya saker spela större roll än vilken avdelning
läraren härrör från. Så långt som möjligt så är det viktigt att ha med en
medlem  från  ledningsgruppen  inom  projektet.  En  person  från
ledningsgruppen  kan  bidra  med  mycket  vad  gäller  erfarenhet  av
undervisning,  och  kan  dessutom  underlätta  den  interna
kommunikationen och samordningen av projektet i förhållande till hela
utbildningsinstitutet.  Kort  sagt  så  behövs  ett  team  av  dynamiska,
innovativa och vänliga människor, med en djup passion för lärande och
med fallenhet för problemlösning.
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2.4.2-  Utnämning  av  projektledare,  kassör  och
handledare

Ett  gemensamt beslut  krävs  för  att  bestämma vilken gruppmedlem
som  ska  vara  projektledare  (och  därmed  ha  det  huvudsakliga
ansvaret), vem som ska vara kassör och vilka som ska vara handledare
för de internationella grupperna bildade av de deltagande studenterna.
Om det behövs kan en person anta mer än en roll. Om det är svårt att
uppnå  konsensus  kan  istället  utbildningscentrumets  ledning  ta  över
ansvaret för urvalsprocessen.

2.4.3.- Arbetstidens omfattning

Enterprising & Fun är ett brett och ambitiöst utbildningsprojekt, som
kräver att ett betydande antal arbetstimmar investeras för att det ska
kunna genomföras ordentligt. Det exakta antalet undervisningstimmar
som  krävs  är  beroende  av  antalet  studenter  och  arbetets
ambitionsnivå.  I  de  allra  flesta  europeiska  länder  får  en
gymnasielärare, enligt lag, arbeta högst mellan 35 och 40 timmar per
vecka. För att respektera lagen och bevara våra medarbetares hälsa
och behov är  det  nödvändigt  att  ingen  överskrider  de  timmar  som
fastställs  i  gällande lagstiftning.  Med detta i  åtanke krävs därför en
exakt planering av antalet timmar som behövs för varje uppgift  och
vilka gruppmedlemmar som ska utföra dem. För varje år ett centrum
genomfört projektet, desto bättre kommer antalet timmar som behövs
för  att  slutföra  varje  undervisningsuppgift  att  kunna  beräknas  mer
exakt.

2.4.4.- Byten, överföringar och annat

Utbildningsvärlden  är  inte  en  statisk  och  oföränderlig  värld.
Utbildningspersonal – som andra yrkesverksamma – kan vara föremål
för  händelser  som överföringar,  förflyttningar  eller  substitutioner  av
andra skäl. Dessa fall  är inte oväntade situationer, de är företeelser
som kan hända i  vilket  centrum som helst  och vilket  år  som helst.
Därför är det mycket viktigt att varje centrum har förberett nödvändiga
åtgärder  ifall  någon  i  lärarlaget  måste  lämna  projektet,  antingen
tillfälligt eller permanent. Det enklaste sättet är att komma överens om
en lista  över medarbetare som kan och vill  ersätta  de ursprungliga
medlemmarna om så krävs.

2.4.5.- Ersättning för måltider och övertid
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När man genomför projekt –  nationellt  eller  internationellt  –  utanför
arbetsplatsen blir lärarna av arbetsskäl tvungna äta utanför hemmet.
Det  är  nödvändigt  att  medlemmarna  i  lärarlaget  vet  i  förväg  hur
mycket extra kostnader som kommer att uppstå för måltider utanför
hemmet.  Antalet  arbetstimmar  som  ett  Enterprising  &  Fun-projekt
kräver  är  inte  nödvändigtvis  jämnt  fördelat.  Vissa  månader  kan
arbetsbelastningen vara måttlig, medan andra kan vara betydligt mer
krävande.  Före  projektets  början  är  det  lämpligt  att  fastställa  och
komma  överens  om  hur  övertiden  ska  beräknas  och  hur  stor
ersättningen ska vara.

2.4.6.- Helgarbete

Det är högst troligt att lärarna blir tvungna att arbeta en del även på
helgtid,  antingen under  resan till  den utländska partnerinstitutionen
eller  av  andra  skäl.  Det  rekommenderas  därför  att  man  kommer
överens  om  hur  ersättningen  ska  utformas  redan  under  projektets
planeringsstadium. Två möjliga alternativ är att beräkna helgerna som
övertidstimmar,  eller  att  ge  två  dagar  ledighet  till  lärarna  när  de
återvänder från projektresan.

2.5.- Urval av studenter

Urvalet av studenter är en grundläggande fråga, då den är avgörande
för  projektets  pedagogiska  framgång.  Urvalet  måste  vara  objektivt,
rättvist  och genomförbart.  Projektet  måste  förklaras  i  detalj  för  alla
elever och deras familjer, och de som sedan är intresserade ska läggas
till på listan över kandidater. Det är rekommenderat att informera om
att studenter som misskött sig allvarligt inte kommer att kunna delta i
projektet.  För  att  urvalet  ska  vara  meritbaserat  och  inkluderande,
föreslår vi följande urvalskriterier:

2.5.1.- Akademiska meriter

Hälften  av  platserna  reserveras  för  de  studenter  som  under  det
föregående läsåret har uppnått de högsta akademiska betygsvärdena.
Om två  studenter  har  exakt  samma poäng,  får  betyget  i  engelska
språkkursen  avgöra.  Denna  urvalsgrupp  syftar  till  att  belöna
studenternas akademiska ansträngningar.
 

2.5.2.- Ekonomiska svårigheter
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Till följd av den ekonomiska krisen och sociala ojämlikheter före krisen
står  många  europeiska  familjer  inför  ekonomiska  svårigheter  eller
riskerar  socialt  utanförskap.  Det  är ett  faktum som studeras  och är
känt att studenter som kommer från fattiga familjeförhållanden har en
mycket  förhöjd  grad  av  motgångar  i  skolan.  För  att  säkerställa  att
projektet  är  inkluderande  rekommenderar  vi  därför  att  centret
upprättar ett samarbetsavtal  med den lokala socialtjänsten. Familjer
som så önskar kan ansöka om att  skriva in  sig  i  urvalsgruppen för
studenter  med  ekonomiska  svårigheter.  Socialtjänsten  placerar
kandidaterna på listan enligt deras ekonomiska behov, och hälften av
projektets urval av studenter plockas därefter därifrån.

2.5.3.- Sekretess

Under  inga  omständigheter  kommer  studenter,  familjer  eller  lärare
utanför  projektet  att  veta  vilken  av  urvalsgrupperna  någon  av  de
utvalda studenterna härrör från.

2.6.- Skriftliga avtal

Verba volant, scripta manent.  Enterprising & Fun är ett projekt som
involverar  minderåriga,  familjer  och  lärare  från  olika  centrum,  olika
länder  och  olika  kulturer.  Alla  klausuler  som  förblir  skriftliga  är
klausuler  som  väldigt  sällan  genererar  tvister  eller  kontroverser.
Registrering  av  skriftliga  avtal  är  på  lång  sikt  mycket  effektivt  ur
kostnadssynpunkt.

2.6.1.- Mellan utbildningscentrumen (ramavtal)

Innan  starten  av  projektets  genomförande  är  det  nödvändigt  att
utveckla  ett  ramavtal  som  undertecknas  av  cheferna
utbildningscentrumen  samt  alla  lärare  som  antar  något  ansvar  i
projektet. Avtalet bör omfatta:

 Fördelning  av  uppgifter:  handledare,  förberedelse  av
undervisningsmaterial,  förberedelse  av  verksamhetsprogram,
bokningar, upphandling m.m. → Vem gör vad?

 Deadlines: specifika datum då varje uppgift måste vara slutförd.

→ När?
 Betalning:  förteckning  över  utgifter  för  varje  center

(kollektivtrafik för att ta sig till skolan, måltider, teater, hyra av
konferensrum, etc.). → Vem betalar för vad?
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2.6.2.- Riktade mot familjer

När det gäller familjer rekommenderar vi starkt att avtal och relevant
information överlämnas i broschyrer under informationsmötena.

2.6.3.- Avtal mellan lärare

Ramavtalet  mellan  centren  (se  avsnitt  2.6.1.)  –  undertecknat  av
styrelseledamöterna och alla  involverade lärare – kommer redan att
omfatta de flesta av de relevanta överenskommelserna. Internt kan det
vara  lämpligt  att  varje  lärarlag  inom  varje  center  detaljerar  hur
eventuella  substitut,  förflyttningar,  måltider,  övertid,  helgarbete,
utökat  ansvar  under  arbetet  med  de  minderåriga  studenterna  i
utlandet, etc.

2.7.- Intern och extern samordning

Naturligtvis  är  samordning  i  ett  internationellt  utbildningsprojekt
viktigt.  Koncisa  och  kortfattade  veckovisa  möten  hjälper  till  att
upprätthålla god samordning och upptäcka relevanta problem inom sju
dagar. De grundläggande samordningsmöten som behövs för projektet
är följande:

2.7.1.- Möten mellan studentgrupper

Studenterna  håller  möte  genom  videokonferens  –  förutom  under
utlandsresan,  då de möts  upp fysiskt  istället  –  under vilken de kan
komma överens om riktlinjerna för arbetet som skall utföras och dela
upp uppgifterna.

2.7.2.-  Möten  mellan  studentgrupper  och
handledare

Handledaren ger feedback om den senaste uppgiften, uppmärksammar
viktiga korrigeringar som måste göras och, om det behövs, repeterar
koncept som gruppen inte har förstått. Sedan tilldelas gruppen en ny
uppgift,  och  i  den  mån  det  är  nödvändigt  fördelar  handledaren
deluppgifterna mellan studenterna.

2.7.3.- Lärarlagets veckomöten
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Möte för Enterprising & Fun-projektets lärarlag: projektledare, kassör, 
handledare  etc.  Möjliga  problem  diskuteras  och  gemensamma
samordningspunkter granskas.

2.7.4.-  Videokonferenser  mellan projektledarna  för
varje 

utbildningscentrum

De  två  (eller  flera)  projektledarna  analyserar  olösta  incidenter  och
granskar samordningspunkter.

2,8.- Index för ett Enterprising & Fun-projekt

Som vägledning ställs  det  upp ett  exempel  på utformningen av ett
index  för  det  skriftliga  arbetet  som ingår  i  ett  Enterprising  &  Fun-
projekt:

INDEX

0: ACKNOWLEDGMENTS

1: BUSINESS IDEA

1.1.) Business environmental analysis
1.2.) Social companies
1.3.) Developing the business idea. The CANVAS

2: MARKETING PLAN

2.1.) SWOT Analysis
2.2.) Mission, vision and objectives
2.3.) Strategy and marketing plan

3: ORGANIZATIONAL CHART

3.1.) The company’s main areas. Functions and responsibilities
3.2.) Types of contracts and wage costs
3.3.) The company’s organigram.

4: LEGAL FORM

4.1.) Types of legal forms
4.2.) Selection criteria for the legal form
4.3.) Legal procedures
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5: ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN

5.1.) Business assets and the general accounting plan
5.2.) Investment plan
5.3.) Financing plan
5.4.) Calculation of break-even point

6: EXECUTIVE SUMMARY

6.1.) One-minute YouTube-video summarizing the project in English
6.2.) One-minute YouTube-video summarizing the project in Spanish

7: CONCLUSION, REFLECTION AND SELF-EVALUATION

7,1.) Conclusion
7.2.) Collective reflection
7.3.) Individual self-evaluation

8: BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES

2.9.-  Anpassning  och/eller  utarbetande  av
undervisningsmaterial

På webbplatsen för Enterprising & Fun5-projektet finns en sektion som
innehåller förslag till undervisningsmaterial6. I den sektionen hittar du
den här guiden, såväl som lektionsplaner med övningar som hjälper
arbetsgrupperna att  utveckla punkterna 1-5 i  det föreslagna indexet
(se  avsnitt  2.8.).  Använd  och  anpassa  indexet  och
undervisningsmaterialet för att på ett lämpligt vis uppfylla era specifika
behov för projektets genomförande.

2.10.- Aktivitetsplanering

Det rekommenderas att de flesta av aktiviteterna genomförs under de
dagar då arbetsgrupperna träffas fysiskt, det vill säga under de dagar
där studenterna reser från land A till  land B och vice versa. Ett mål
med  resan  är  att  studenterna  ska  utföra  fältarbete  och  skaffa  sig
erfarenhet  för  att  med  egna  ögon  upptäcka  hur  affärs-  och

5URL: enterprising.fun
6URL: https://eaf802.wordpress.com/your-own-ef-2/
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föreningsvärlden fungerar i den region där företaget de designat ska
befinna sig. Ett grundläggande förslag till aktiviteter är följande:

 Samtal/debatt med borgmästaren.

 Samtal/debatt med lokala entreprenörer.

 Samtal/debatt med företrädare för icke-statliga organisationer 

som är relaterade till rättvis handel.

 Samtal/debatt med lokala företag.

 Besök på ett lokalt ”incubador de empresas”7.

 Samtal/debatt med företrädare för lokala kooperativ.

 Intervjuer med media.

 Arbetssessioner i studentgrupperna.

 Kulturella aktiviteter.

 Fritidsaktiviteter.

På detta viset kan lärarlaget i land A förbereda aktiviteter på sin ort för
studenter och lärare från land B under deras vistelse, och på samma
vis  förbereder  sedan  lärarlaget  i  land  B  för  besöket  av  lärare  och
studenter  från  land  A.  Det  första  steget  för  att  kunna  utarbeta
aktivitetsschemat  är  för  besökargruppen  att  bekräfta  datumen  för
flygbiljetterna.  När  datumen  är  definitiva  kan  arbetet  börja  med  at
utarbeta  programmet.  Schemaläggning,  reservering  och  bokning  av
aktiviteter och transporter (nationella och internationella) är en av de
mest  komplicerade  och  känsliga  arbetsuppgifterna  att  genomföra
under ett Enterprising & Fun-projekt. Det vore önskvärt att personen
som ansvarar för schemaläggning av aktiviteter inte tar på sig särskilt
många andra ansvarsområden.

2.10.1.- Balansen mellan "Enterprising" och "Fun"

Som namnet antyder är ett av syftena med programmet för studenter
att  lära  sig  om  entreprenörskap  och  samtidigt  ha  kul.  När  man
utarbetar  schemaläggningen  är  det  därför  nödvändigt  att
projektledaren  vet  hur  man  hittar  rätt  balans  mellan
utbildningsaktiviteter och fritidsaktiviteter.  Denna balans kommer att
variera beroende på den pedagogiska kulturen i varje land och varje
skola, och dessutom innefattar varje projekt studenter från minst två
olika länder. För första omgången rekommenderas det att schemalägga
en utbildningsaktivitet på morgonen och en mycket rolig fritidsaktivitet
på eftermiddagen. Enterprising & Fun är inte en menat att vara en lång

7Se fotnot 1.
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rad av fritidsaktiviteter,  men ska inte heller innebära en ouppnåelig
studiebelastning för studenter som är mellan 15 och 18 år gamla.

2.11.- Betygsättning

Den  uppgift  som  varje  elev  utför  inom projektet  måste  utvärderas
gentemot motsvarande utvärderingskriterier (se avsnitt 3.2.2). Det är
också nödvändigt att betyget har en påtaglig inverkan på det totala
slutbetyget, proportionellt  gentemot den ansträngning som projektet
kräver  av  studenten.  Om ansträngningen  studenten  investerar  inte
betygsätts, eller om betyget inte har en proportionell vikt i slutbetyget,
kan vissa studenter frestas att inte engagera sig fullt i projektet och
istället  använda det  som en ursäkt  för  att  få  åka  ut  och resa.  Om
projektet  i  sig  är  ett  eget  ämne  kommer  kursens  inverkan  på
slutbetyget att vara tämligen uppenbar. Däremot om projektet inte är
ett  ämne  i  sig  så  kommer  det  vara  nödvändigt  att  specificera
projektets  inverkan  på  de  relevanta  ämnena.  Projektet  kan  då  till
exempel  innebära  en  tredjedel  av  betygen  i  engelska  och
företagsekonomi.
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3.- PROJEKTETS UTVECKLING

3.1.- Anpassning och flexibilitet

Enterprising & Fun är bland annat en samordningsövning. Samordning
mellan grupper av omyndiga studenter, mellan lärare från olika skolor,
mellan  ledningsgrupper  från  olika  länder.  Därutöver  behövs  också
samordning  med  lokala  myndigheter,  entreprenörer,  affärsmän,
medlemmar av icke-statliga organisationer, kooperativ, personer som
ansvarar för fritidsaktiviteter, etc. Ramavtalet (se avsnitt 2.6.1.) som
undertecknas av lärare och ledningsgrupper under projektstarten utgör
en mycket användbar färdplan under resans gång. Det är dock viktigt
att  alla  projektdeltagare  upprätthåller  sin  flexibilitet  och
anpassningsbarhet till de förändringar och oförutsedda händelser som
sannolikt uppstår under projektets gång.

3.2.- Projektledare

3.2.1.- Uppföljningskriterier

Det  rekommenderas  starkt  att  handledarna  delar  samma
uppföljningskriterier,  samt  att  de  delar  ut  dem  skriftligen  till
studenterna från dag ett. Uppföljningskriterierna bör användas för att
upptäcka viktiga problem i arbetsrytmen hos en grupp eller en student.

3.2.2.- Kriterier för utvärdering av projekt

Liksom uppföljningskriterierna är det nödvändigt att utvärderingen av
arbetet är så rättvis och objektiv som möjligt. Det rekommenderas att
redovisningen består av en muntlig presentation av projektet framför
en panel av, bland andra, handledaren och tre andra lärare. För att
harmonisera processen av att utvärdera alla projekt rekommenderas
det  att  alla  arbetsgrupper  använder  samma  uppsättning  rubriker,
enligt  överenskommelse  vid  projektets  inledning.  Det  är  viktigt  att
studenterna får tillgång till rubrikssystemet så tidigt som möjligt, om
möjligt från projektets första dag.

3.3.- Arbetsgrupper

I  efterföljande  del  utökas  informationen  gällande  studenternas
arbetsgrupper från punkterna 2.7.1 och 2.7.2. ovan.
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3.3.1.- Principen om akademisk jämställdhet

En arbetsgrupp i ett Enterprising & Fun-projekt kan exempelvis bestå
av  en  svensk  student,  en  tysk  student,  en  belgisk  student  och  en
grekisk  student.  Generellt  ska  alla  elever  ska  behandlas  enligt
principen  om  akademisk  jämlikhet,  särskilt  när  det  gäller
uppföljningskriterier  (se  avsnitt  3.2.1.),  och  utvärderingskriterier  (se
avsnitt  3.2.2.).  Det  är  nödvändigt  att  både  lärare  och  studenter  är
införstådda med att inom ramen för projektet Enterprising & Fun ska
alla deltagande studenter behandlas lika och ska ha samma rättigheter
och  skyldigheter.  Självklart  bör  motiverade  undantag  beaktas,  till
exempel för elever med fysiska eller psykiska funktionshinder.

3.3.2.- Gruppmöten med handledaren

Före gruppmötet med handledaren borde alla medlemmar i gruppen ha
läst motsvarande undervisningsmaterial. Under mötet, som kan vara
online  (Skype  eller  Google  Hangouts)  eller  personligen,  bör
handledaren lösa eventuella tvivel och klargöra problem. Därefter delar
handledaren  ut  en  uppgift  till  studenterna  och  förser  dem  med
nödvändiga instruktioner.

3.3.3.- Distribution och genomförande av uppgifter

Det finns många tillvägagångssätt för att arbeta online i internationella
arbetsgrupper. Om du som lärare aldrig har arbetat med denna typ av
projekt föreslår vi att du hanterar arbetsuppgiften på följande sätt:

Vi antar att gruppen har startat delmoment 3: Organizational Chart (se
föreslaget index i avsnitt 2.8). Det är tillrådligt för handledaren att be
gruppmedlemmarna komma överens om följande punkter:

1. Vilka organisationens avdelningar är, och vilka ansvarsområden 

som kommer att antas av varje avdelning.

2. Vilka typer av kontrakt som ska utföras och vad de förväntade 

lönekostnaderna är.

3. Hur organisationsplanen bör utformas.

30



När  gruppen  har  kommit  överens  om  dessa  tre  punkter  är  det
nödvändigt att dela upp de tre punkterna mellan gruppmedlemmarna
för  att  utveckla  det som överenskommits.  I  början av projektet  kan
handledaren  dela  ut  uppgifterna,  men  mot  slutet  ska  studenterna
oberoende  kunna  distribuera  arbetet  sinsemellan  (i  detta  fall,
punkterna 1, 2 och 3).

Det rekommenderas starkt att studenterna arbetar online – även om
de  befinner  sig  jämte  varandra  –  genom  gemensam  redigering  av
dokument med hjälp av Google Docs. På så sätt kan alla fyra arbeta
parallellt i samma dokument och samtidigt se vad övriga medlemmar
gör. När alla har slutfört sin deluppgift ska alla medlemmar i gruppen
gemensamt granska alla underrubriker för att se om de vill göra några
ändringar eller förbättringar. Parallellt med arbetets gång har läraren
följt  –  antingen  fysiskt  eller  online  –  dokumentets  utveckling  och
kommit med förslag eller korrigeringar till texten medan studenterna
arbetar på sina deluppgifter. När studenterna presenterar det färdiga
delmomentet  gör  handledaren  en  slutlig  bedömning  för  att  be  om
eventuella  korrigeringar  eller  omvärdering  av  frågeställningar.  När
handledaren anser att innehållet i delmomentet är utfört på ett korrekt
sätt går man vidare med nästa moment och upprepar processen.

3.3.4.- Problem inom gruppen

De  två  vanligaste  problemen  är  förlorad  information  och  ojämnt
engagemang bland gruppmedlemmar.  För  att  ta  itu  med det  första
problemet måste studenterna lära sig att vara försiktiga när de arbetar
online med att  redigera delade dokument i  Google Docs.  De måste
vara medvetna om att de oavsiktligt kan radera uppgifter som andra
gruppmedlemmar utfört.  Därför är det viktigt att visa dem hur man
ångrar oönskade ändringar i dokumentet, samt vikten av att ladda ner
en kopia av dokumentet, åtminstone en gång varannan timme. För att
hantera situationer där inte alla studenterna i  gruppen visar samma
engagemang i projektet är det bra om handledaren vet exakt vilken
deluppgift varje student arbetar med, för att vid delmomentets avslut
kunna  göra  en  bedömning  av  gemensamma respektive  individuella
insatser för varje student. Det måste läggas vikt vid de enskilda och
gemensamma  betygen  för  varje  delmoment  i  projektets
utvärderingskriterier  (se avsnitt  3.2.2).  Frekvent  och individualiserad
feedback, åtföljd av rekommendationer om förbättringar (i attityd eller
innehåll),  är  ett  mycket  effektivt  sätt  att  hantera  dessa  typer  av
problem.
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3.4.- Resan

Utan tvekan är resorna där grupperna både får besöka och ta emot
sina internationella kamrater hjärtat i Enterprising & Fun-projektet. Det
är under just dessa dagar som studenterna får ta del av de viktigaste
utbildningsmässiga  erfarenheterna  från  projektet.  Därför  är  det  av
högsta vikt att alla nödvändiga förberedelser görs på förhand och på
ett korrekt sätt.

3.4.1.- Uppförande (avtal)

Gymnasielärare  arbetar  med  känsliga  och  ofta  instabila  subjekt  –
tonåringar.  Det  tydligaste  och  effektivaste  sättet  att  ta  itu  med
problemet är att hålla ett informationsmöte med de studenter, lärare
och familjer som är involverade innan resans början. Vid detta möte
förklarar lärarna i allmänna ordalag vad studenterna får och inte får
göra  under  resan.  Det  rekommenderas  starkt  att  familjerna  får
underteckna  ett  skriftligt  avtal,  av  vilket  det  framgår  att  om deras
son/dotter  under  resan  skapar  allvarliga  problem  genom  sitt
uppförande (exempelvis förolämpningar, misshandel eller förstörelse)
kommer deras son/dotter omedelbart skickas tillbaka hem och familjen
får bära kostnaden för returflyget. Det avråds från att studenter som
under liknande kurser har begått allvarliga missgärningar tillåts delta i
projektet.

3.4.2.-  Juridisk  dokumentation  för  resor  med
minderåriga

Den dokumentation som krävs för en lärare som ska resa tillsammans
med minderåriga studenter  varierar beroende på ursprungsland och
destinationsland.  Efterföljande  avsnitt  tar  upp  relevanta  frågor  som
måste beaktas.

3.4.2.1.- Visum

Allra först måste man ta reda på nationaliteten på alla personer som
ska resa, och därefter kolla upp vilka som eventuellt behöver visum för
att resa till  landet i fråga. Kontakt måste upprättas med de berörda
ambassaderna och/eller konsulaten. Medborgare i Europeiska Unionen
eller Schengenområdet som besöker ett land inom Europeiska Unionen
eller Schengenområdet behöver normalt sett inte visum. Tänk på att
eventuella  terroristvarningar  kan  förändra  situationen.  Vid  minsta
osäkerhet, kontakta ambassaden eller konsulatet direkt.
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3.4.2.2.- Nationell dokumentation och pass

För ökad säkerhet är det nödvändigt att alla studenter reser med den
officiella  nationella  identifikationen  och  passet.  Studenter  som  är
medborgare  i  ett  tredje  land  måste  också  ta  med  sitt
uppehållstillstånd.

3.4.2.3.-  Tillstånd  från  familj  och
polismyndighet

Vissa europeiska polismyndigheter  erbjuder möjligheten att  utarbeta
ett intyg för familjer i vilket de tillåter sina barn att besöka ett visst
land under vissa datum. Dessa intyg minimerar risken för problem i
tullen. Intyget ska helst begäras på engelska.

3.4.2.4.-  Förteckning  över  gruppens
medlemmar

    undertecknad av ledningsgruppen

Som  komplement  kan  det  vara  användbart  om  chefen  för
utbildningscentrumet  undertecknar  och  stämplar  ett  dokument  på
engelska,  vilket  anger  namn  och  passnummer  för  alla  lärare  och
studenter som reser, samt resans datum.

3.4.3.- Försäkring

Försäkringar som erbjuds av resebyråer är relativt billiga och brukar
omfatta avbokningar, sjukhusvistelser och hemtransporter av de skäl
som anges i klausulerna. De rekommenderas starkt.

3.4.4.- Europeiskt hälsokort

Om  medlemmar  av  Europeiska  Unionen  reser  till  ett  annat  land  i
Europeiska Unionen berättigar det europeiska hälsokortet personen till
gratis vård på plats. För familjer är det ett enkelt dokument att få, och
dess potentiella fördelar är mycket höga.

3.4.5.- Allergier, sjukdomar och medicinering

Familjerna  måste  meddela  skriftligen  om  eventuella  allergier,
sjukdomar, behandlingar eller medicinering som berör deras barn. Ett
tomt utrymme kan lämnas på avtalet om uppförande (se avsnitt 3.4.1.)
för att familjerna ska kunna skriva ned de överväganden som de anser
nödvändiga.
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3.4.6.- Studenternas betalningsmedel: En fråga om
samförstånd

Det är bra om studenterna lär sig att hantera pengar och får ta med
mindre belopp för att köpa souvenirer eller gåvor till sina familjer. Det
måste också tas med i beräkning att familjer kan ha olika ekonomiska
förmågor och att det därför i vissa fall kan vara en känslig fråga. Det
enklaste sättet att hantera frågan är att vid första mötet, där föräldrar,
lärare  och  studenter  introduceras,  komma  överens  om  ett
rekommenderat belopp som studenterna kan ta med sig under resan.

3.4.6.1.- Kontanter

De familjer som vill att deras sitt barn ska ta med pengar i kontanter
måste tänka på att  växla  valuta om det  behövs.  Banker och lokala
agenturer är de mer fördelaktiga ställena att vända sig till. Vid behov
kan man också göra växlingar på de flesta flygplatser, men till något
mindre fördelaktiga villkor.

3.4.6.2- Betalkort

I olika västerländska länder kan studenter över 16 år ha betalkort i sitt
egna namn (som auktoriserade användare) kopplade till  konton som
ägs av deras  föräldrar (kontoinnehavaren).  I  länder där  betalkort  är
mycket vanliga (Norge och Island, till exempel) är detta ett intressant
och säkert alternativ. I så fall är det nödvändigt att studenten så långt
som möjligt undviker att ta ut pengar från utländska bankomater, och
därmed undviker att betala betydande kommissioner.

3.4.7.- Samvaro under resan och mottagandet

Det  bästa  sättet  att  hantera  problem  med  samvaro  är  genom
förebyggande åtgärder. Inom ramen för möten med familjer måste det
förklaras  för  familjer  och  studenter  –  och  lämnas  ut  skriftligen  –
grundnormer  för  samvaron  under  projektet.  Under  inga
omständigheter  kan en student  angripa någon,  skada material  eller
bete  sig  respektlöst  gentemot  kamrater,  lärare  eller  andra.
Studenterna måste vara mycket försiktiga med rasistiska, sexistiska,
homofobiska  eller  andra  diskriminerande  kommentarer.  Om  alla
studenter är medvetna om att de i händelse av grav misskötsamhet
omedelbart kommer att behöva flyga tillbaka och kommer att utvisas
från  projektet,  är  risken  för  problem  mycket  kraftigt  reducerad.  I
händelse  av  att  konflikt  uppstår  måste  studenterna  säga  till  lärare
direkt för att undvika att konflikten eskalerar. Studenterna måste vara
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väl  införstådda  med  att  respektlöshet  inte  kommer  att  tolereras,
varken personligen eller via elektroniska plattformar som till exempel
e-post eller sociala nätverk.

Studenterna måste förstå att för att besöka ett nytt land och en ny
kultur måste de kunna anpassa sig, och för de som agerar värdar är
det viktigt att hjälpa sina nya kollegor att anpassa sig. Människor från
olika  kulturer  kan  reagera  annorlunda  för  samma  situationer.
Medkänsla, flexibilitet och förståelse är nyckelord. Det alltid viktigt att
upprätthålla  principen  om  akademisk  jämställdhet,  så  att  oavsett
varifrån studenterna i Enterprising & Fun-projektet kommer ska alla få
rätta  sig  efter  samma  beteendenormer,  de  ska  förmedlas  till  alla
studenter med samma eftertryck, och samma grad av misskötsamhet
ska bestraffas på samma sätt.

3.4.8.- Dygnet runt-kontakt via mobil

Under resorna är det rekommenderat att antingen det besökande eller
det  mottagande  lärarlaget  ser  till  att  det  finns  en  mobil  som  är
kontaktbar  dygnet  runt,  som  studenter  och  lärare  kan  ringa  i  en
nödsituation.

3.5.- Distribution av projektet

Enterprising & Fun är ett  pedagogiskt projekt som inte bara strävar
efter att påverka de studenter och familjer som är direkt involverade.
Enterprising  &  Fun  strävar  efter  att,  bland  andra  mål,  förmedla  en
pedagogisk  metodik  för  internationellt  samarbete  som  bygger  på
värderingar  som  tolerans,  hållbar  utveckling  och  uppbyggnad  av
inkluderande  ekonomiska  system  som  inte  genererar  orättvisa  och
grava ojämlikheter. För att kunna uppnå detta är det nödvändigt att
projektet också har en vidare distribution.
 

3.5.1.- Webbplats

Det är mycket praktiskt att skapa en gemensam webbplats mellan alla
utbildningscentrum  som  håller  i  ett  Enterprising  &  Fun-projekt.  En
sådan webbplattform kan tjäna både till att presentera aktiviteter och
för att publicera information och dokument som kan vara till hjälp för
alla lärare, studenter och föräldrar.
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3.5.2.- Sociala nätverk

Twitter, Facebook, YouTube och Instagram är verktyg som kan vara till
stor hjälp. Uppmuntra dina elever att publicera på sociala medier med
hjälp av hashtagen #EnterprisingAndFun och berätta för alla om allt de
får uppleva och lära sig varje dag av projektet. På webbplatsen kan du
inkludera  en  länk  som  visar  alla  publikationer  som  gjorts  med
projektets  hashtag,  eller  skapa  projektkonton  i  de  olika  sociala
nätverken som samlar relevanta publikationer från studenter,  lärare
och familjer.  Studenterna bör också informeras om potentiella risker
som är förknippade med användning av sociala nätverk, och förklara
vad som är tillåtet att publicera och vad som inte är.

3.5.3.- Medier

TV, radio och tidningar – särskilt  lokala – kommer sannolikt att vara
intresserade  av  ett  innovativt,  tvärvetenskapligt  och  internationellt
utbildningsprojekt.  Det  vore  en god  idé  att  under  resans  gång låta
journalister från olika medier skriva reportage om projektet,  och att
engelskalärarna lär studenterna hur man talar offentligt och hur man
bemöter media på engelska.
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4.- PROJEKTETS AVSLUTNING

4.1.- Avslutningsceremoni och särskilda tack.

För  att  avsluta  projektet  är  det  lämpligt  att  formellt  tacka  för
inblandningen  av  familjer,  studenter  och  lärare.  Ur  organisatorisk
synvinkel är det enklaste att utföra två parallella ceremonier: en i land
A med den utbildningsgruppen i land A som har deltagit i projektet, och
ett identiskt i land B med sin utbildningsgrupp.

Vid  evenemanget  kan  det  vara  lämpligt  att  bjuda  in  media  och
framstående  personligheter  inom  kultur  och  utbildning.  Syftet  med
firandet är att  tacka alla  människor som har gjort  projektet möjligt,
särskilt  studenterna.  Tillsammans i  sina  arbetsgrupper  kan eleverna
förklara för publiken vad de har lärt sig genom att göra projektet och
vilka  deras  favoritupplevelser  har  varit.  Också  gruppvis  kan
studenterna spela upp video-sammanfattningen av sitt arbete där de
går igenom sin företagsidé eller sin allmännyttiga förening. Därefter
kan det  vara en bra idé  att  på ett  formellt  sätt,  till  var  och en av
studenterna  dela  ut  ett  prestationsbevis  för  Enterprising  &  Fun-
projektet, samt en liten symbolisk gåva. Efter ceremonin är det mycket
lägligt  att  ha  en stund för  mat  och dryck,  där  föräldrar,  lärare  och
studenter på ett avslappnat sätt kan kommentera de erfarenheter och
det  berikande  som  deltagandet  i  projektet  Enterprising  &  Fun  har
medfört.

4.2.- Omfattande utvärdering av projektet

Det  är  viktigt  att  förstå  att  ett  pedagogiskt  projekt  som genomförs
alltid kan förbättras, omdirigeras eller uppdateras. För att kunna göra
en helhetsbedömning av projektet kan det vara mycket användbart att
utveckla en uppsättning av undersökningar som ger en överblick över
alla  tips,  bidrag,  åsikter,  förslag  och  kritik  från  huvudaktörerna  i
projektet.  Utöver värderingar mellan 1  till  10 är  det  nödvändigt  att
respondenterna lämnas utrymme för att kunna fritt skriva egna idéer
och intryck och berika värderingsprocessen. Ett enkelt sätt att skapa
anpassade undersökningar är via Google Forms. Med det här verktyget
kan du skapa personliga undersökningar, skicka dem på ett bekvämt
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sätt och bearbeta och analysera data på ett smidigt sätt. De viktigaste
undersökningarna att utarbeta är följande:

4.2.1.- Specifik undersökning för studenter
4.2.2.- Specifik undersökning för familjer
4.2.3.- Specifik undersökning för projektlärare
4.2.4.- Specifik undersökning för externa lärare
4.2.5.- Specifik undersökning för ledningsgrupper

4.3.- Kort slutrapport och förberedelse inför efterföljande
utgåva

När resultaten av undersökningarna har analyserats kan en kort slutlig
utvärderingsrapport av projektet göras. Rapporten – på en till två sidor
– måste vara koncis, praktisk och användbar. Den grafiska analysen av
undersökningarna kan vara en bilaga till rapporten. I rapportens första
del görs en lista över alla punkter som har fungerat tillfredsställande
eller  mycket  tillfredsställande  och  bör  upprepas  i  projektets  nästa
omgång. I andra delen formuleras nödvändiga förbättringsförslag som
ska  beaktas  för  att  öka  projektets  organisatoriska  och  pedagogiska
kvalitet. Det är mycket viktigt att betona alla åtgärder som kommer att
öka den pedagogiska och sociala inverkan av nästkommande upplaga
av Enterprising & Fun, men å andra sidan är det också mycket viktigt
att beakta förslag för lärare som kan göra projektledningen så bekväm
och enkel som möjligt. Det är mycket viktigt att du trivs och mår bra i
ditt arbete med detta utbildningsprojekt.

Vid denna tidpunkt kan ni bara ta en ordentlig och välförtjänt vila, och
gratulera  varandra  till  det  viktiga  pedagogiska  och  sociala  uppdrag
som ni har fullbordat. Till alla som har utvecklat detta projekt ända till
slutet  efter  denna lärarhandledning skänker  vi  våra mest  uppriktiga
hyllningar. Hjärtliga gratulationer till er alla, och tack för allt ert arbete
och er dedikation.
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