Pilot kursus.
Tid: D. 2. september 2014 kl. 13.00 – 16.00
Sted: Sognehuset i Tjæreborg
Praktiske oplysninger: Vi er ude noget af kurset, så husk praktisk
påklædning. Forplejningen sørger vi for.

Projektets mål:
At give børnene kulturhistorisk identitet og begrebsforståelse gennem
oplevelser og bevægelse. Dette skal ske i en sammenhæng mellem læring på
skolen og ude ved det kulturhistoriske område.
Børnene vil færdes i kulturhistoriske læringsmiljøer. Læringsrummet er den
kulturhistoriske bygning kirken og kirkegården.
På børnehaveområdet bruges bevægelsen som lærings- og tolkningsredskab af
både tid og rum. Der udvikles konkrete aktivitetsforløb, hvor der indgår temaer
fra de pædagogiske læreplaner.
På skoleområdet tilegnes viden, færdigheder og holdninger skabt gennem
oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Der udvikles konkrete aktivitetsog undervisningsforløb, hvor der indgår flere af folkeskolens fag. Materialet vil
blive tilgængeligt for alle via internettet.

Indhold:
I vil få et indblik i hjemmesiden dinkirkedinkultur.dk og de muligheder, der
ligger her.
Afprøve nogle praktiske opgaver, som I kan benytte sammen med børnene i
børnehaven / eleverne i skolen eller på ture til kirken og kirkegården.

I perioden september – november har I bundet jer til at afprøve nogle af
de opgaver og aktiviteter, der ligger på hjemmesiden, dels i børnehaven / på
skolen og dels på ture jeres gruppe / klasse selv arrangerer til kirken og
kirkegården.

Vi slutter første kursus del af med at aftale et kort besøg fra
arbejdsgruppen bag Din kirke, Din kultur en dag i jeres børnehave / på jeres
skole, og her følge og bakke op om jeres proces.

På gensyn til andet og sidste kursusdel
Tid: D. 11. november 2014 kl. 13.00 – 16.00
Sted: Sognehuset i Tjæreborg
Praktiske oplysninger: Vi er ude noget af kurset, så husk praktisk
påklædning.
Medbring dokumentation for jeres arbejde med børnene / eleverne.
Forplejningen sørger vi for.

Indhold:
Et evalueringsmøde hvor I fortæller om jeres erfaringer med materialet i
Din kirke, Din kultur.

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Henriette Løgstrup Sejr, Camilla Friis, Torben Bramming og Dorit Iversen

Bilag: Kørselsvejledning og deltagerliste
Er der spørgsmål inden kurset kontakt da:
Dorit Iversen på mail: doiv@esbjergkommune.dk eller tlf.27 24 14 80

