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Skapande skola med!
Utbudsdagen måndagen den 27 maj - från kl. 14:00 fram till kl.
16:30 - börjar ta form. Vi håller till i Fornsalens lokaler. Ett
detaljerat program kommer nästa månad. Programmet för
Skapande skola kommer också att presenteras där och då, och
ersätter då de ”upptaktsdagar” som hållits tidigare år.

Vi är också glada för att Bungemuseet nu också anslutit till vårt nätverk
av aktörer, och de finns nu med i vår länklista på nästa sida.

Skolprogram på Gotlands Museum
Bästa lärare på Gotlands skolor! Gotlands Museum erbjuder era klasser
gratis skolprogram som kan bidra till att fördjupa och levandegöra
elevernas utbildning. Vi vill här lyfta några av våra innehållsrika och
varierade program.
Källkritik: Ett nytt program för högstadie- och gymnasieelever som i sin
vardag ständigt möter olika källor, vilket gör det särskilt viktigt att de
tidigt lär sig att inta ett källkritiskt perspektiv. Här berättar vi om hur
anställda på museet jobbar med källkritik och eleverna får även utföra
gruppövningar i ämnet.
Brott och straff: Detta program är utformat för att öka elevernas insikt
om mänskliga villkor förr i tiden. Samhällets syn på moral och etik och
mänskliga villkor speglas här historiskt, men vi kopplar även dessa
företeelser till nutiden och hur de ser ut i världen idag. Rekommenderas
för högstadiet och gymnasiet.
Medeltidens Gotland: Här möter eleverna de gotländska
medeltidsmänniskornas perspektiv på livet. Hur tänkte de? Hur såg deras
vardag ut? Hur lät det när de pratade, hur lät musiken? Vi gräver oss ner
ända till personnivå och möter bl.a. Johannes som levde på 1300-talet.
Från årskurs fyra till gymnasiet.
Ring oss för bokning och mer information: Lars Kruthof, museipedagog
Tel 0498-29 27 13. Jeremy Hardy, museipedagog Tel 072-451 63 93, eller
läs mer om våra olika skolprogram på: www.gotlandsmuseum.se
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Kort och gott
Om nyhetsbrevet
Vi är olika aktörer med uppdrag
och resurser från Region Gotland,
och kallar oss ”Nätverket för
Pedagogiskt resursutbud”. (Se
alla aktörer i länklistan på nästa
sida!) För mer information:
https://www.gotland.se/pedagogi
skt-resursutbud

Utbudsdagen 27 maj
Glöm inte att boka in datumet!
Utöver lite inledande gemensam
information, får ni chans att träffa
många av oss för att fråga, fika,
diskutera idéer och kanske boka
in något som passar just er
verksamhet.

JONGLÖRA för små öron

Den här våren får minst 20
förskolor besök av Anna E
Weiser & Wolfgang Weiser – en
sinnlig konsertföreställning med
workshop.
Mer info på hemsidan
scenkonst för barn och unga:
https://www.gotland.se/101723

Fördjupade samarbeten
För alla erbjudanden gäller att ju
längre i förväg en bokning görs
eller ett samarbete planeras, ju
bättre kan vi kanske hinna koppla
till de arbetsområden som de
berörda klasserna för tillfället
arbetar med.

Saknar du något här?

Kanske har du idéer om vad vi
skulle ta med här i nyhetsbrevet
framöver. Hör av dig i så fall!

Prenumerera!

Vill du ha nyhetsbrevet i din egen
mailbox? Maila i så fall till:
hans-ake.norrby@gotland.se
och be om att få vara med på
sändlistan!

Länkar till oss
DANSA EN BOK – workshop barn 4-9 år
och fortbildning pedagoger
Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera
läs- och språkinlärning och eget skapande. Kombinationen med läsning
ger en slags kroppslig litteracitet genom att tolka innehållet i en bok
genom både ord och kropp, rörelse och tonläge. Metoden ger också
tillfälle att träna koordination, kroppsmedvetenhet och den spatiala
rumsuppfattningen.
I denna fortbildningsworkshop får du som pedagog tips och idéer om
hur du kan använda dans som en estetisk lärprocess. Du behöver ingen
tidigare erfarenhet av dans för att använda dig av Dansa en bok, det
finns inga rätt eller fel sätt att dansa på. Workshopen med barn leds av
en danspedagog som utgår ifrån en valfri bok. Barnens egna tankar lyfts
fram och de är hela tiden medskapare av dansen. Workshoparna är två
respektive en timme långa.
Det du lär med kroppen fastnar i knoppen!
Läs mer om Dansa en bok på www.dansaenbok.se
Tag kontakt med Gia Schager Danskonsulent på Gotland för mer
information och bokning:
e-post: gia.schager@gotland.se tel: 0704-47 74 59

Pedagogiskt resursutbud
www.gotland.se/pedagogisktresursutbud

Aktörerna A-Ö
Biblioteken
www.gotland.se/bibliotek
Bungemuseet
https://www.bungemuseet.se/
Fenomenalen
www.gotland.se/fenomenalen
Film på Gotland
http://filmpagotland.se/
Film i skolan – Skolbio:
http://filmpagotland.se/film-iskolan/
Gotlands Museum
www.gotlandsmuseum.se/
Kulturavdelningen
https://www.gotland.se/kultur
Skapande skola
www.gotland.se/51238

Filmfortbildning för pedagoger
Film på Gotland arrangerar en fortbildningsdag för pedagoger hösten
2019. Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och mycket av
kommunikationen sker genom rörliga bilder. Att kunna förstå och tolka
rörliga bilder och MIK (medie- och informationskunnighet) blir alltmer
en demokratisk fråga och dagen ger dig praktiska och enkla verktyg. Det
handlar om att ge kunskap för att fler ska få möjlighet att skildra och visa
sin bild av tillvaron.
Filmpedagoger från Barnfilmskolan på Akademi Valand vid Göteborgs
Universitet bjuder på några av sina inspirerande och samtidigt enkla
metoder att använda kameran.
Ett fullständigt program och information om hur du anmäler dig
kommer under våren!
Datum: Fredag 18 Oktober 2019
Tid: 09.00 - 17.00
Plats: TBA (Visby)
Kostnad: Gratis

Kulturkonsulenterna:
https://www.gotland.se/67485
Kulturskolan
www.gotland.se/kulturskolan
Kulturskolan på Facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.
gotland/
Skolbio:
https://www.gotland.se/101724
Scenkonst för unga:
https://www.gotland.se/101723
Scenkonst
Gotlandmusiken:
www.gotland.se/3302
Länsteatern
http://ltpg.se/
Ungdomsgårdarna
www.gotland.se/ungfritid
Ungdomsmottagningen
https://www.gotland.se/um

Vi samlar våra nyhetsbrev på: https://www.gotland.se/pedagogiskt-resursutbud

