Legeteksforeningen i Danmark indbyder til kursus

Den legende leg & Den legende læring
21. og 22. marts 2018.

DSB kursus Center

Fyrvej 1
5800 Nyborg
Tlf. 6331 2300

Kursuspris:

3.200 kr. for medlemmer
3.600 kr. for ikke medlemmer

Tilmeldingsfrist:

15. januar (Tilmeldingen er bindende)

Betalingsfrist:

30. januar
Tilbagebetaling ved afbud:
mere end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 50 %
mindre end 1 mdr. før kurset tilbagebetales 25 %
mindre end 1 uge før tilbage betales 0 %
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Kursusprogram
kl. 930 – 1000

Ankomst og velkomst.

kl. 1000 – 1200

Søren Smidt: Legepædagogik og børns legekultur
Cand.psych.Ph.D. – Chefkonsulent og forsker

Børnenes legekultur er på lige fod med de pædagogiske rutiner
og de pædagogiske aktiviteter helt central for børnenes
udvikling, læring og trivsel.
Efter en periode hvor legen har været sat noget i skyggen i
forhold til læring og pædagogiske aktiviteter, er det tid til at
legen og børnenes legekultur også kommer i fokus i det
pædagogiske arbejde. Oplægget berører: Hvad er leg?
Hvad betyder leg for børn? Om udvikling af legekompetencer
Hvordan understøttes et godt legemiljø? De voksnes positioner
i forhold til leg.

kl. 1300 – 1400
kl. 14

00

– 14
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kl. 1410 – 1530

Frokost
Gruppe billede ved Per
Markedsplads

Alle medbringer max 2 stk. materiale og materialebeskrivelse på
hvert stykke. Materialebeskrivelsen sendes elektronisk til alle.
I hestesko, liner vi materialerne op og gennemgår materialerne for
hinanden. Beskriv gerne hvilke børn du anvender materialet til og
måden du anvender materialet på og gerne i detaljer 
Vi får 5 min til at vise/fortælle i.
 Du medbringer max 2 stk. materialer som du vil vise frem eller
fortælle om
 Materialerne kan være målrettet et specifikt barn, en case
eller et tema - eller være til almen inspiration for os alle
 Husk beskrivelserne til alle. De kan kopieres på DSB.

kl. 1530 – 1730

Mini messe, repræsentanter viser deres materialer,
og sælger deres materialer.

kl.1730- 1800
kl.1800- 1900

Pause
Middag: Inkl. Vand. et glas Vin, øl eller sodavand

kl. 1915 ?

Generalforsamling

Dagsorden udsendes senest 4 uger før. Foreningen giver et
glas vin.
Herefter falder vi om i sofaerne med natmad og snak 
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Torsdag d. 22. marts 2018

kl. 800 – 900

Morgenmad

kl. 900 -1200

Jens Wilbrandt:
Medieret læring i teori og praksis
bl.a.ud fra Feuersteins principper

Jens Wilbrandt er psykolog med speciale indenfor
spændingsfeltet mellem specialpædagogik og
neuropsykologi og er certificeret i Feuersteins
metoder. Om formiddagen vil Jens - både i teori og
praksis formidle en indsigt i teorien, den historiske
baggrund og principperne i medieret læring. Vi vil se
eksempler fra Feuersteins læringsmaterialer og
gennem øvelser få kendskab til metoden.

kl. 1200 – 1300

Frokost

kl. 1300 – 1500

Jens Wilbrandt: fortsat
Om eftermiddagen vil vi se på videoeksempler og få
inspiration til hvordan en mangfoldighed af materialer,
med små tilpasninger, kan bruges medierende. Desuden
vil Jens Wilbrandt give inspiration til hvordan viden om
medieret læring kan bruges i rådgivning af forældre
til børn med særlige udfordringer.

Bemærk at slut tidspunktet er kl. 15.15.
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TILMELDING TIL LEGETEKSKURSUS 2018

Tilmeldingen sendes på mail til Per Steen R. Hansen: pstha@gribskov.dk
Betalingen opkræves via EAN nr.
Vi har brug for:
Dit navn
Ansættelses sted
Legetekets navn
Adresse
Postnr.
Ean-nr.

Tilmelding senest den 15. januar 2018
Vær opmærksom på, at du først er tilmeldt kurset, når du har modtaget en
bekræftelse fra os!

Husk tilmeldingen er bindende, se forsiden for fritagelse af betaling og
tilbagebetaling.

Mange hilsner Legeteks foreningen i Danmark.

http://www.legeteksforeningen.dk
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