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Ebeltoft Skoles 4.årgang i 2017-projekt med
iPads

Pressen er velkommen til at møde op til
workshops, der løber af stablen på Ebeltoft Skole
på tirsdag d.21.8. fra kl.8 og igen onsdag d.22.8.
fra kl.8-12.30, samt fredag d.24.8.

iPad-projektet "Through My Eyes" - om
skolesammenlægning set gennem elevernes øjne
løber af stablen på Ebeltoft Skole på tirsdag
d.21.8. og onsdag d. 22.8.

Kontaktpersoner:
Christia Jermiin Dieserud
Maria Work Nygård

Den netop nystartede Ebeltoft Skole har takket
ja, til at indgå i nytænkt iPad projekt udviklet af
fotograf Christia Jermiin Dieserud i et samarbejde
med børnekulturkoordinator i Syddjurs
Kommune, Maria Nygård. Ebeltoft Skole er et
resultat af en af landets mange
skolesammenlægninger og projektet, som har
fået navnet "Through My Eyes" handler om at
give eleverne en "stemme" midt i en ofte
omdiskuteret omstillingsproces. Eleverne
opfordres til med deres nye redskab iPad’en at gå
på fotografisk opdagelse i mødet med nye
rammer, nye lærere og nye klassekammerater.
Eleverne vil gennem det kreative projekt
opmuntres til ejerskab af deres nye situation ved
at de individuelt og kollektivt fortæller historier
fra møder med den nye skolekultur. Med
kombinationen af alt det fysiske nye og et helt
nyt konkret redskab i skolesammenhænge,
nemlig iPad’en giver projektet såvel eleverne som
de voksne omkring dem en mulighed for at
opdage, hvad en iPad kan i kreative
sammenhænge og samtidig skabes rammerne for
at en dialog og en ny fællesoplevelse for 4.årgang
kan få et konkret udtryk i form af professionelt
trykte fotografier.
Projektet er støttet af RETHINK kulturhovedstadsprojektet 2017, der netop får
sin afgørelse i slutningen af næste uge, hvor
fotografierne i projektet også vil være færdige til
udstilling.
Syddjurs Kommune er sparringspartner og
formidler i forbindelse med projektet og
projektet er blevet tildelt midler grundet det
gentænkte i at lade eleverne udtrykke deres
oplevelse af at blive skolesammenlagt, og at man
derudover vælger at bruge et nyt redskab i
skolesammenhæng, nemlig iPad’en.

