Fortbildning för lärare:
Utomhuspedagogik, litteraturspel och
Finland 100 i undervisningen
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tid: tisdag 2.5.2017 kl. 12-16.45
Plats: Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22, Björneborg
Program:
12.00
Anmälning, kaffe, fortbildningsdagen inleds
12.15-14.30 NATURligtvis – ute på svenska
NATURligtvis är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur
och miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna,
samt inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.
Fortbildningen innehåller en kort teoretisk bakgrund om
utomhuspedagogik, samt ett prova på-pass där vi går ut i parken och
testar olika övningar du själv kan använda i undervisningen. Övningarna är
valda för att de ska vara lätta att förbereda och passa in i läroplanen för
grundskolans åk 4-6 eller i språkundervisningen. Du får ett kompendium
med övningar och uppgifter, samt tillfälle att utveckla och diskutera egna
idéer för uteundervisningen.
14.30 Kaffe med tilltugg

14.45 – 16.00 X-libris
Barbara Hulden och Petter Skult presenterar ett digitalt
läromedel i svenska och litteratur för årskurserna 7-9 samt
gymnasiet. Spelet som lockar elever till litteraturens värld
är tillgängligt på webben via svenskanu.fi samt edu.fi.
Produktion: Hanaholmen/Svenska nu i samarbete med Utbildningsstyrelsen.
Idé och manus: Barbara Huldén, Grafik: Jenny Wiik, Kod: Petter Skult

16.00 – 16.30 Mitt Finland är ditt
Mitt Finland är ditt är en videobaserad övning
som tagits fram av Svenska nu för att
uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum.
Uppgiften baserar sig på en video, som ses
tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge
eleven en möjlighet att reflektera över sin
identitet och dess mångfald inom ramen för
en större helhet, var och ens gemensamma
Finland. I uppgiften används svenska i
enlighet med den nivå som gruppen har, och
därmed passar den elever med varierande
språkfärdigheter.
16.30 Avslutningsord
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Fortbildningen är gratis, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmäl dig genom denna länk senast den 18.4.2017. Välkommen!
Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi,
Arrangörer: Svenska nu i samarbete med Svenska Kulturfonden i Björneborg, och Satakunnan
kieltenopettajat ry

