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e-Wall er et samlingspunkt for elever, der ønsker undervisning på en sjovere måde.
Vores nyetablerede e-Wall er ikke blot en stor, grå kasse med blinkende knapper og lys. Det er et
samlingspunkt for elever, der ønsker undervisning på en sjovere måde, og som samtidig kan gå hen
og give lidt sved på panden. Hvis man skulle mangle noget at lave i enten et frikvarter eller den
understøttende undervisning, der er blevet placeret næsten hver dag på elevernes skema, er e-Wall
også et glimrende eksempel på en god løsning.
Quiz med e-Wall og del med en anden skole
Med sin iPad kan man downloade en app og derfra oprette sin egen lille quiz, som skal svares på via
e-wall, og man kan dele quizzen med andre skoler, som også har en e-Wall, og de kan så også spille
quizzen på deres e-Wall. Desuden kan man, hvis man ikke lige føler for at spille en quiz, bruge eWall som en slags DJ-pult. Hver knap har deres egen lyd, og ved at trykke på dem i ens
selvbestemte rækkefølge, vil e-Wall derefter spille en lille melodi.
Leg med e-Wall
Man kan også lege på e-Wall, og konkurrere. Hvis man nu synes far, mor & børn bliver for kedeligt,
kan man bare lige smutte op på biblioteket, og teste sin reaktionsevne med vennen. Felterne blinker
i to forskellige farver, og derfra gælder det om at nå felterne så hurtigt som muligt. Man kan også
lege legen alene, eller med flere end to.
e-Wall er som en 2-i-1 Shampoo
Alt i alt er e-Wallen mere end bare en grå kasse, der hænger på væggen, der er ikke blot een
mulighed, men mange muligheder samlet i en. Fuldstændig ligesom en 2 in 1 shampoo/balsam, der
er hjemme under bruseren.
Bevægelse med e-Wall
En af de andre fordele ved den, er også den kan bruges til den bevægelse vi skal have hver dag, hvis
det nu regner udenfor, og gymnastiksalen er taget. Alt i alt, er det rart med endnu flere muligheder.
Lær med e-Wall
Det er også en god undskyldning for at mikse historie med bevægelse. Eller hvis man nu skal terpe
biologi eller blive bedre til at gange, så er e-Wall-quizzen også en mulighed for at læse op til
eksamen eller en prøve, på en lidt sjovere og mere alternativ måde end at læse 50 sider igen.

