
 

 
  

Unamminissamut qaaqqusissut - Nordic CRAFT Kick 
off Webinar 

 
CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 

 
(Dansk længere nede) Atuartitseriutsimik nutaamik, pissanganartumik 

atuartuutitillu misileerusuppisi? Taava una webinarimut peqataanissaq 
ilissinnut piukkunnaateqarluarpoq! 

 
29.nov. Kalaallit nunaanni nalunaaqutaq malillugu Nal.8.00-11.30 atuartut (7.-9.klasset) 
webinarimut peqataasinnaapput, tassani klasse nunanit avannarlerneersoq suleqatigalugu 
pissaaq. Ajornartorsiut piviusumeersoq aallaavigalugu suleqatigiinneq ingerlassaaq, uanilu 
qulequtaq pingaarneq piujuartitsinissamut tunngassuteqassaq aaqqinniarnerani IT atorlugu 
pilersinniarneqassalluni. 
Qanoq? 
29.nov. Klasset katillugit 48-t nunani avannarlerneersut webinarikkut katersuunneqassapput, 
tassanilu inunnik aalajangersimasunik suliassanik tuniorarneqassallutik. Qulequttat 
aalajangersimaqqinnaartut aallaavigalugit sulineq ingerlassaaq. 
Tamannalu pitinnagu aallarteriissallusi, natsorsuutigissavarsi 29. Nov pitinnagu piareersarnermi 
2x45min Piareersarnermut aammalu webinarimut peqataanermut atorneqarnissaat. Webinar 
pereerpat klasse suleqatigiligarsi peqatigalugu piareersaasiorneq aallartinneqassaaq, 
naatsorsuutigisallu qulaajarneqassapput.  
Ulloq pitinnagu, pinerani pereerpallu taava? 
Ulloq pitinnagu ilinniartitsisut eTwinning.net-mut allatsissapput, taanna tassaavoq internetsimi        
atuarfeqarfiit Europami quppernerat. Tassanilu klasse suleqatissarsi toqqarneqassaaq.       
eTwinning iluani suleqatigiiffissarsi Twinspacemik taaguuteqarpoq, taassumap iluani imminut        
ilisaritinneq, atortunik avitseqatigiinneq il.il. Pissapput, aammalu suliaq pingaarneq        
piujuartitsinissamut tunngassutilik sammineqassalluni. 

29.nov. Webinari tuluttut ingerlassaaq, inuit aalajangersimasut webinarimi aqutsisut        
suliakkiisassapput taavalu klasset suliakkerneqareeraagamik namminersorlutik klasseminni      
sulisassallutik ilinniartitsisortik aqutsisoralugu.  

Suliassaq qulequtaq piujuartitsinissaq - angajoqqaat kakkappallaanngitsut aallaavigalugit       
sulineq ingerlassaaq. Uani pingaaruteqarluni angajoqqaat silaannaap allanngoriartornera       
aammalu piujuartitsinissaq qitiutillugit atuinerminni (assersuutigalugu innaallagissamik      
atuinerminni imaluunniit nerisassanik eqqaaginnartarnerminni, imaluunniit pisiassat plastikkinik       
puullit pisiarisarnerini) imminnut eqqumaffiginerulernissaat qitiutillugu. Qulequtaq suliakkiussaq       
Novo Nordisk Fonden aningaasaliineratigut Læringcenter LIFE suleqatigalugit pilersitaavoq. 

Weinar pereerpat pilersaarusiussuusi, klasse suleqatissarsi peqatigalugu. Etwinning sulinissinni        
siunnersuillunilu tapersersuissaaq, suliakkiutillu assigiinngitsut tassani aasinnaassavasi. 

 

 



 

 

 

 

Unammineq! Piumagussi unamminermut peqataasinnaavusi, tassani periarfissarissavarsi 
Nordic BETT-mi Londomi pisussami saqqummiinissassinnut (tamanna januarimi pissaaq, Kalaallit 
Nunaanniik peqataarusukkaanni nammineq aningaasartuutit isumagineqassapput) imaluunniit 
Danmarks læringsfestivalemi Kønbenhavnimi pisussami (Taamatuttaaq aamma peqataasut 
nammineq aningaasartuutit isumagissavaat). 

Peqataanissamut uani nalunaarit https://www.craft/about-nordic-craft 

Paasisaqarnerorusukkuit attavissaq: Ane-Kathrine Petersen, ILA. Tlf. 366203 - akpe@nanoq.gl 
 
 
 

Invitation - Nordic CRAFT Kick Off Webinar  
CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers  

 
Har du og din klasse lyst til at prøve et helt nyt, sjovt og spændende format i 

undervisningen? Så er dette webinar helt sikkert noget for jer! 
 

Den 29. november kl. 8.00 - 10.30 grønlandsk tid kan I (elever på 7. - 9. årgang) deltage i et 
webinar, hvor I sammen med en klasse fra et andet land skal starte et samarbejde op. I skal finde 
løsninger på en virkelig problemstilling om bærerdygtighed ved hjælp af innovativ og kreativ 
tænkning, understøttet af it 
 
Hvordan? Op til 48 klasser fordelt mellem Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøerne, 
Grønland og Åland samles online på et webinar og guides af et ekspertteam fra Danmark. I vil blive 
stillet nogle konkrete opgaver, som I skal arbejde med før, under og efter webinar’et. I skal 
forvente, at der skal afsættes max 2x45 minutter til opgaver inden webinaret samt tiden til 
deltagelse på webinaret. Efter webinar’et planlægger I sammen med jeres partner-klasse det 
videre forløb og afstemmer forventninger.  
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Før, under og efter webinaret? 

Før webinaret opretter læreren sig på eTwinning.net, der er et online fællesskab for skoler i 
Europa. Herefter udvælges en klasse, som I skal samarbejde med. I eTwinnings arbejdsrum, 
kaldet Twinspace, har I mulighed for at præsentere jer for hinanden, dele materialer mv., og det 
er her, I skal arbejde med jeres projekt.  
 
Under: Webinar’et afholdes på engelsk og veksler mellem at foregå online, hvor værterne sætter 
opgaver i gang, og offline, hvor klassen arbejder selvstændigt med de stillede opgaver faciliteret 
af læreren. Klasserne arbejder med denne case: Klima(u)smarte forældre: Klima(u)smarte 
forældre er en innovationscase, hvor eleverne skal udarbejde ideer og løsningsforslag til at gøre 
deres forældre mere klimasmarte og bæredygtige, fx ved at få forældrene til at forbruge mere 
bæredygtigt, spare på energien eller forbruge mindre plastik.  
 
Klima(u)smarte forældre er lavet i et samarbejde med Læringscenteret LIFE, som er en del af 
Novo Nordisk Fonden.  
 
Efter webinaret planlægger I, i samarbejde med jeres nye partner-klasse, hvordan I konkret vil 
arbejde videre med casen. eTwinning vil guide og støtte jer i processen og I vil få opgaver som 
kan anvende i forløbet.  

 
Konkurrence! Hvis I har lyst, kan I vælge at deltage i elevkonkurrencer, hvor der er mulighed 
for at deltage på Nordic@BETT i London eller i de Nordiske Mesterskaber i København på 
Danmarks Læringsfestival. Bemærk! Hvis man skal deltage til de to forskellige events skal Skolen/ 
klassen selv stå for udgifterne. 
 
Læs mere og tilmeld dig her https://www.craft-it.dk/about-nordic-craft  
 
For yderligere info, kontakt: Ane-Kathrine Petersen, ILA. Tlf. 366203 - akpe@nanoq.gl 
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