Invitation: Få konkrete værktøjer til feltarbejde

Nyhedsbrev • Oktober 2015

Problemer med at læse nyhedsbrevet? Så klik her
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Kære underviser,
Kom til oplæg om vores nye tværfaglige udgivelse Feltarbejde – antropologisk metode i gymnasiet,
og få samtidig en guidet rundvisning på det nye, flotte Moesgaard Museum.
Det er en stor glæde for os at kunne invitere til et arrangement af denne kaliber i så smukke og
inspirerende omgivelser.
Kom og hør Kasper Pape Helligsøe, Line Beck og Malthe Barnkob Lehrmann fortælle om deres nye
udgivelse Feltarbejde. På baggrund af flere års projektsamarbejde med gymnasierne i Tørring og
Bjerringbro giver forfatterne konkrete værktøjer og tips til, hvordan du kan gøre gymnasiefagene mere
innovative og anvendelsesorienterede ved at integrere feltarbejde i undervisningen.
Se mere om bogens opbygning og anvendelsesmuligheder
Vi ved alle, hvor stor betydning det har at komme ud af klasseværelset og få jord under neglene i
projektarbejde. Feltarbejde giver ejerskab og arbejdsglæde, og eleverne udvikler væsentlige
kompetencer ved selv at ’drage felten’ for at observere og indsamle data og efterfølgende formidle
deres viden.

Tid og sted:
Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg
4. november 2015, kl. 16-21
Programmet:
Kl. 16-18: Velkomst og oplæg af forfatterne til Feltarbejde
Kl. 18-19: Spisning, let buffet
Kl. 19-20: Rundvisning på museet
Kl. 20-21: På egen hånd på museet
Arrangementet koster 100 kr. pr. deltager. Betal via MobilePay på 21125231 og skriv ‘Moesgaard’ i tekstfeltet.

Du skal være opmærksom på, at der er begrænsede pladser, og at tilmelding sker efter ’først til mølle’princippet. Hvis du skulle blive forhindret, beder vi dig melde fra i god tid, så en anden kan få din plads
til dette attraktive arrangement.
Prisen dækker hele aftenens program, og så får du også et eksemplar af Feltarbejde med hjem.
Tilmeld dig senest torsdag den 22. oktober 2015 ved at sende en mail til tilmelding@lru.dk
Vi glæder os meget til at se dig og byde dig velkommen på Moesgaard Museum.
Mange hilsner
Lindhardt og Ringhof Uddannelse

Følg Lindhardt og Ringhof Uddannelse på Facebook
Opdater eller afmeld din profil  •  Denne mail kan ikke besvares.
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