Top 6 workshops
Vi har altid mulighed for at tilpasse og skræddersy kurser ud fra
din skoles behov og ønsker.

Skoleudvikling med fokus på dig og dine elever

De 6 mest efterspurgte workshops
Covid-19-situationen har medført undervisning på helt nye måder
og under nye tilstande. Og i den seneste tid har der ikke været
meget ny inspiration at hente til undervisningen og slet ikke til et
nyt skoleår.
Skolernes Akademi hjælper jer med at sikre, at I kommer godt fra
start med inspiration til dig og din skole.
Vores seks workshops er kun et udpluk af vores samlede katalog.
Vi har som altid mulighed for at tilpasse og skræddersy kurser ud
fra din skoles behov og ønsker.

Inspiration til dig og din skole
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praksis

Trivsel med et
dynamisk
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NB!
Alle vores workshops kan både afholdes ude på skolerne og virtuelt.
Vi kan tilpasse alle workshops efter jeres ønsker og behov.
Alle workshops er som udgangspunkt halvdags, men kan udvides til heldagsworkshops.

Skoleudvikling med fokus
på dig og dine elever

Workshop 1:

Educational escape rooms
Hvordan kan man tage en af tidens store trends inden for spil og
kombinere det med gamification og læring? I educational escape
rooms handler det ikke kun om at slippe ud, men også om at finde
nogle ting og løse opgaver og mysterier inden for en bestemt tidsramme.
“Detoner en bombe”-workshop
På workshoppen får I en teoretisk gennemgang af formålet ved at
arbejde med educational escape rooms – måske skal I selv prøve at detonere en bombe og slippe ud? Herefter skal I selv lave
escape rooms til jeres elever. Til sidst kommer vi omkring, hvordan rammen skal være, og hvordan dine elever kan lave deres
egne escape rooms.

Workshop 2:

Teknologiforståelse 1.0
Teknologiforståelse er kommet på skemaet, og det stiller nye
krav til undervisningen og ikke mindst lærerne. Men hvordan får
man tænkt teknologiforståelse bredt ind i alle fag, så det bliver en
integreret del af undervisningen? Hos Skolernes Akademi klæder
vi skolens lærere på til at kunne varetage kompetenceområderne
inden for teknologiforståelse.
“Teknologiforståelse i mine årsplaner”
På workshoppen skaber vi sammen med jer rammen og tankegangen for implementering af faget teknologiforståelse på jeres
skole. Vi kommer rundt om emner som nedbrydning af faget
teknologiforståelse, teknologiforståelse i fagene og i praksis og
datalogisk tænkning med teknologi. I bliver desuden bevidste om
læring i og om teknologi.

Workshop 3:

Faglig læsning i fagene
Fagtekster kan være komplekse og stiller andre krav til læseren.
Så hvordan sikrer man, at eleverne mestrer den faglige læsning?
Her er gode læsevaner og læsestrategier samt helt særlige værktøjer centrale.
Workshop i den nyeste læseforskning
Oplæg og workshop tager udgangspunkt i den nyeste forskning
på området og kommer bl.a. ind på motivationsfaktorer for og
effekt af faglig læsning hos børn på mellemtrinnet, faglig læsning
som genre og strategier for læsning af fagtekster – herunder
notatteknikker og forforståelse. Derudover kommer vi også ind på
ordforråd – herunder fagsprog.

Workshop 4:

Den ordblindevenlige skole
Hvordan sørger man for at få alle elever med i undervisningen?
– også dem med skriftsproglige vanskeligheder? Læse- og skriveteknologi (LST) er et godt bud. Det er et værktøj, der støtter elever
med læse- og skrivevanskeligheder og er et oplagt redskab at
anvende og integrere i den daglige undervisningspraksis.
Kom i dybden med læseteknologier
På workshoppen vil I arbejde med eksempler fra jeres egen praksis som fx læsekonsulent, læsevejleder og underviser. Det kan
overføres direkte til den daglige undervisning og skolesituation. I
kommer i dybden med LST og de bagvedliggende strategier, så
det bliver en naturlig del af undervisningen. Vi arbejder bl.a. med
oplæsningsstøtte, ordforslag, tale-til-tekst, arbejdet med pdf-filer,
talesyntese samt regler for brugen af LST.

Workshop 5:

Verdensmålene og Børnekonventionen
i den pædagogiske praksis
Verdensmålene og Børnekonventionen er et oplagt emne at sætte på årsplanen og yderst relevant at bruge i det faglige og sociale arbejde i klassen.
Fra verdensmål til hverdagsmål
På workshoppen lærer I, hvordan FN’s 17 verdensmål kan blive til
hverdagsmål og en naturlig del af dagligdagen i alle fag og på alle
årgange i skolen. Når vi kobler verdensmålene op med Børnekonventionen og inddrager elevern aktivt i beslutningsprocesserne,
bliver undervisningen nærværende, og elevernes rolle som innovative forandringsambassadører bliver handling frem for ord.

Workshop 6:

Trivsel med det dynamiske mindset
Mange har måske oplevet elever, der blokerer eller lukker ned,
når de skal lære nyt, eller elever, som mistrives, fordi de ikke lever
op til deres egne krav. Det er et stigende problem i hverdagen og
stiller sig i vejen for, at eleverne trives optimalt. Sammen skal vi
have sat nye redskaber i spil, så eleverne blomstrer og ikke lader
sig begrænse.
At turde kaste sig ud i nyt
Workshoppen i trivsel med det dynamiske mindset kommer rundt
om de forskellige styrker og svagheder, man kan opleve hos eleverne. Igennem denne kursusgang sættes der fokus på at støtte
eleverne i at omfavne udfordringer, tage imod feedback, så udvikling kan ske, turde at være den, de er, og reflektere over egne
evner.
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