Projektleder for Projekt Ny Læring Cecilie Laskie v. Silkeborg Bibliotekerne 2015

Projekt Ny Lærings kurser og workshops, april-sept. 2015

For Århus Lokalbiblioteker & Nota og andre interesserede bibliotekarer

Læringsaktivitet: Læsning

Tirsdag d. 21. april: 9.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 3
Shared Reading – del 1
Deltagerne uddannes som Shared Reading-læsegruppeledere. Cecilie Laskie er kursusinstruktør

Onsdag d. 22. april: 9.00-16.00 i Silkeborg Medborgerhus sal C
Shared Reading – del 2
Deltagerne uddannes som Shared Reading-læsegruppeledere. Cecilie Laskie er kursusinstruktør

Onsdag d. 6. maj: 9.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 2
Workshop om læringsaktiviteten Læsning
9.30- ca. 11.30 inkl. pause: Hvordan staver man til tællefon? Foredrag v. Margrethe Mørch,
specialkonsulent og læsevejleder v. Syddansk Universitet samt tidl. gymnasielærer og formand for
Foreningen af læsevejledere. Foredraget fokuserer på unge 15-19-årige. Åbent arrangement – annonceres
offentligt.
"Unge ordblinde og læsesvage møder et hav af barrierer i hverdagen. Hvordan finder man fx lyst til og interesse for at læse en god
roman, hvis hver side er en udfordring? Hvordan ser en ordblind eller læsesvag ung mand eller kvindes hverdag ud? Og hvad kan vi
som fagpersoner gøre for at give de unge mod på og glæde ved at læse god skønlitteratur?"

11.30-16.00: Projektdeltagerne fra Århus og Nota udvikler deres læringsaktivitet om Shared Readinglæsegrupper for læseudfordrede unge i forlængelse af foredraget og de 2 Shared Reading-kursusdage.
Margrethe Mørch er konsulent.
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For Herning Bibliotekerne og andre interesserede bibliotekarer

Læringsaktivitet: Informationssøgning og web 2.0 (Digital dannelse – fra 0. kl.- 3.g.)

Tirsdag d. 19. maj: 9.00 -16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 1
Almendidaktik og fagdidaktik – del 1 (fælles for Herning og Silkeborgs læringsaktiviteter)
Deltagerne får kendskab til målgruppen/nye elevtyper og lærer forskellige strategier ifm.
klasserumsledelse (classroom management) og redskaber til planlægning af undervisning og afvikling af
undervisning. Fokus ligger på 15-19- årige. Cecilie Laskie er kursusinstruktør.

Fredag d. 22. maj: 9.00 -16.00 på Herning Bibliotekerne
Almendidaktik og fagdidaktik – del 2
Deltagerne arbejder med deres egen underviserrolle i forlængelse af kursets del 1. Cecilie Laskie er
kursusinstruktør.

Torsdag d. 11. juni: 9.00 - 16.00 i Silkeborg Medborgerhus sal C
Workshop om læringsaktiviteten informationssøgning og web 2.0 (digital dannelse – fra 0. kl.- 3.g.)
9.00- ca. 11.00 inkl. pause: Etik i digitale fællesskaber. Foredrag v. Jonas Ravn, Center for Digital
Pædagogik. Foredraget fokuserer især på udskolingen og gymnasieskolen. Åbent arrangement –
annonceres offentligt.
"Med moderne, sociale netværk som Facebook, SnapChat, Youtube og Instagram har de unge (på godt og ondt) fundet en
kommunikationsvej, der kræver en række kompetencer at navigere i. Hvad kan vi som fagpersoner gøre for at hjælpe de unge
med at få disse kompetencer?”

11.00 -16.00: Projektdeltagerne fra Herning udvikler deres læringsaktivitet om informationssøgning og
web 2.0 (digital dannelse) i forlængelse af oplægget, de 2 didaktik-kursusdage. Jonas Ravn er konsulent.
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For Silkeborg Bibliotekerne og andre interesserede bibliotekarer

Læringsaktivitet: Oplevelseslitteratur

Tirsdag d. 19. maj: 9.00-16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 1
Almendidaktik og fagdidaktik – del 1 (fælles for Herning og Silkeborgs læringsaktiviteter)
Deltagerne får kendskab til målgruppen/nye elevtyper og lærer forskellige strategier ifm.
klasserumsledelse (classroom management) og redskaber til planlægning og afvikling af undervisning.
Fokus ligger på 15-19- årige. Cecilie Laskie er kursusinstruktør.

Mandag d. 7. sept.: 10.00-16.00 i Silkeborg Medborgerhus sal C
Oplevelseslitteratur
Deltagerne lærer, hvordan de som undervisere kan bruge Spoken Word, her poetry/story slam, som
læringsværktøj. Vi arbejder med at skabe egne tekster og performances ud fra andres værker fx kanontekster. Og hvordan man målretter sin workshop meget forskellige elevtyper. Gymnasieskolen er i fokus,
men værktøjerne kan også bruges i folkeskolen. Peter Dyreborg er kursusinstruktør.

Torsdag d. 10. september: 9.00-16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 1
Oplevelseslitteratur
Deltagerne arbejder med SMS-litteratur og Spoken Word. Derudover får deltagerne et rids af den danske
litteraturhistorie, som den undervises i på skolerne, og vi reflekterer over forskelle og overlap mellem
lærernes faglige, metodiske tilgang til litteraturundervisning og bibliotekarernes/kulturformidlernes mere
oplevelsesorienterede tilgang. Cecilie Laskie er kursusinstruktør.

Fredag d. 11. september: 9.00-16.00 i Silkeborg Medborgerhus lokale 1
Workshop om læringsaktiviteten Oplevelseslitteratur
Projektdeltagerne fra Silkeborg udvikler deres læringsaktivitet i forlængelse af kursusdagen om didaktik og
de 2 kursusdage om oplevelseslitteratur. Cecilie Laskie er konsulent.
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