Målgruppe spor FFM:
Kulturaktører med formidlingsopgaver målrettet skoler.

Foto: Museumscenter Hanstholm

Målgruppe spor UDESKOLE:
Undervisere på mellemtrin.
Dato:
8. nov. 2016 kl. 8.30 — 15.00
på Museumscenter Hanstholm,
Molevej 29, 7730 Hanstholm.
Tilmelding:
Senest den 1. nov. til
mlk@thisted.dk

Fælles temadag



Afprøv undervisningsforløb

Brug Fælles Mål i egen formidling

Prøv kræfter med tværfaglige forløb i en historisk ramme, eller få inspiration til
at bruge fælles mål i tilrettelæggelsen af formidlingsforløb til skoleklasser.
Workshop den 8. nov. 2016 på Museumscenter Hanstholm for lærere og kulturaktører med formidlingsopgaver til skoler.
Kulturtjenesten Thy og Nationalpark Thy er gået sammen om at skabe en spændende workshop med fokus
på at gøre det nemt for lærere at flytte undervisningen ud og nemmere for kulturaktører at udvikle undervisningsforløb, som kan tiltrække flere skoleklasser.
Vælg mellem to spor:
- UDESKOLE I PRAKSIS (Undervisere på mellemtrin)
- UDNYT FORENKLEDE FÆLLES MÅL (Kulturaktører med formidlingsopgaver målrettet skoler)

Sporet UDESKOLE I PRAKSIS er målrettet undervisere på mellemtrin. Her får du konkrete værktøjer til at
flytte undervisningen ud i virkeligheden i fagene dansk, historie, tysk og matematik på mellemtrin. Gennem
en række workshops afprøver du de tværfaglige undervisningsforløb, som du efterfølgende kan finde på
www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset og gennemføre sammen med dine elever.
Sporet UDNYT FORENKLEDE FÆLLES MÅL er målrettet kulturaktører, der tilbyder forløb og aktiviteter til
skoler. Her får du viden om hvad forenklede fælles mål (FFM) er, hvordan lærere bruger dem og hvordan du
kan udnytte dem i udviklingen af forløb til skoleklasser.
SkoletjenesteNetværk udgav fornylig en kortlægning om ”Skolernes brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmål”. Her kan bl.a. læses, at 75 % af skolerne i høj eller nogen grad vælger
tilbud, hvor der er opstillet mål for undervisningstilbuddet. Men hvordan gør man det? Dette oplæg handler
om at ”afmystificere” Fælles Mål og se på, hvordan jeres institution kan bruges disse på bedste vis.
Dagen består af en kombination af oplæg og ”hands on” workshop ude og inde på museumscentrets område.
Deltagelse i kursus samt forplejning er gratis.

Arrangører:
Nationalpark Thy Klasseværelset, Kulturtjenesten Thy og Museumscenter Hanstholm

Målgruppe spor FFM:
Kulturaktører med formidlingsopgaver målrettet skoler.
Målgruppe spor UDESKOLE:
Undervisere på mellemtrin.
Dato:
8. nov. 2016 kl. 8.30 — 15.00
på Museumscenter Hanstholm,
Molevej 29, 7730 Hanstholm.
Tilmelding:
Senest den 1. nov. til
mlk@thisted.dk

Program
Dagens læringshjælpere:

8.15 Kaffe og morgenbrød.

 Lars Allan Haakonsen, Skoletjenestenetværk

8.30 Velkomst og intro til de to spor.

 Marie Louise K. Nielsen, Kulturtjenesten Thy.

9.00 Rundvisning ved Jens Andersen.

 Søren Krag, Nationalpark Thy
Klasseværelset
 Bo Immersen, Nationalpark
Thy Klasseværelset.

8.40 Lærer møder formidler. Hvem er hvem.
9.30 Pause
9.40 To spor:
- Spor FFM: Forstå og inddrag FFM i udviklingen af undervisningsforløb.
- Spor UDESKOLE: Afprøvning af ”Ordleg med tyske beskeder” og
”Morseøvelser”.
11.05 Pause
11.15 Afprøvning af ”Soldaterliv” forløb (fælles for begge spor)
12.10 Frokost
12.45 Præsentation af Nationalpark Thy Klasseværelsets undervisningsportal og den kommende webportal for de uformelle læringsmiljøer i Thy.
13.30 To spor:
- Spor UDESKOLE: Afprøvning af ”Minerydder” og ”Fra model til
virkelighed”
- Spor FFM: Arbejde med inddragelse af FFM i egne forløb med
støtte fra Lars.
14.40 Opsamling og evaluering.
15.00 Auf wiedersehen.
Husk varmt tøj der passer til at være ude i.

Arrangører:
Nationalpark Thy Klasseværelset, Kulturtjenesten Thy og Museumscenter Hanstholm

