Sansevandringer: Workshop
Beskrivelse
Gratis workshop for ansatte i dagtilbud og
indskolinger d. 25. april fra kl. 8:30 - 15:30 på Gjern
Hotel. Temaet er sansevandringer og det åbne
Dagtilbud/den åbne skole.
Sansevadnringer er en særlig måde at opleve og lære
om et bestemt lokalområde, hvor der kredses om
stedernes rum, arkitektur, historie, anekdoter og
mennesker, og man lader ofte sanserne være
indgangen til stedet. Det er en måde at være
undersøgende og nysgerrig på de små og store ting,
mennesker og steder, som vi kan finde sammen med
børnene uden for vores kendte fysiske rammer.
Med workshoppen stiller vi skarpt på, hvordan vi kan
udnytte lokalområdet, dets ressourcepersoner og
naturen til at åbne dagtilbuddet eller skolen mod den
omkringliggende verden. Du vil tilegner dig viden og
færdigheder i, hvordan du selv kan afvikle
sansevandringer for jeres børn i skolens eller
dagtilbuddets lokalområde. Du vil selv afprøve en
sansevandring i Sejs-Svejbæk sammen med Pernille
Helberg Stentoft, som er professionel vandrer.
Du vil også høre lokale erfaringer med sansevandringer
fra Børnehuset Næringen i Vejlby Vest med inddragelse
af personalet, bestyrelse, forældre og selvfølgelig børn.
Du vil efter kursusdagen have udkast til et
vandringsforløb, som du selv har produceret ud fra
jeres lokalområde og de særlige kendetegn, bygninger,
institutioner, historier, stemninger og ressourcepersoner,
som I kan opspore.
Se mere om hvad sansevandringer er i filmen nedenfor:
Forplejning
Der er forplejning under hele kurset.
Kontakt
Jakob Hausted
Pæd. konsulent
jnh@silkeborg.dk

Praktisk information
Målgruppe
Dagtilbud
- Børnehave
Grundskole
- Indskoling
SFO
Kurset er relevant for lærere, der
underviser i fagene
Billedkunst
Biologi
Dansk
Geografi
Historie
Natur/teknologi
Emneområde
Tværfaglige tilbud
Naturvidenskab
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Kurset er relevant for pædagoger, der
arbejder med læreplanstemaerne
Alsidig personlig udvikling
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Natur og naturfænomener
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Antal
30
Periode
25.04.2019
Varighed
7 time
Fra kl. 8:30 - 15:30
Dette forløb er gratis
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Sted

Kontakt udbyder

Gjern Hotel
Østergade 2
8883 Gjern

Jakob Hausted
Søvej 1
8600 Silkeborg

Tilmelding
Tilmelding
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
01.04.2019
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