PRAKTIKA – 2018
SPRÅKLIGA MÖJLIGHETER

Föreläsare: Maria Visser Rundqvist
Tove Axelsson och redaktörer på BTJ

Hur blir berättandet och läsandet språkutvecklande för alla barn i förskolan? Hur gör vi medvetna litteraturval, boksamtal. Hur skapar vi läsfrämjande miljöer? Hur kan förskolebiblioteken främja barns språkutveckling? Hur blir flerspråkighet och estetiska uttryckssätt en naturlig del i det språkutvecklande arbetet?

Heldag: 08.30–16.00

... och miljöer för alla barn i förskolan

Pris: 2 750 kr ex. moms

(samma kurs erbjuds även 30 november)

Onsdag 30/10

SPRÅKLIGA MÖJLIGHETER

Föreläsare: Maria Visser Rundqvit
Tove Axelsson och redaktörer på BTJ

... och miljöer för alla barn i förskolan
Hur blir berättandet och läsandet språkutvecklande för alla barn i förskolan? Hur gör vi medvetna litteraturval, boksamtal. Hur skapar vi läsfrämjande miljöer? Hur kan förskolebiblioteken främja barns språkutveckling? Hur blir flerspråkighet och estetiska uttryckssätt en naturlig del i det språkutvecklande arbetet?

Heldag: 08.30–16.00
Pris: 2 750 kr ex. moms

LÄSFRÄMJANDE ARBETE
I FÖRSKOLAN

LÄSFRÄMJANDE ARBETE
I FÖRSKOLAN

Onsdag 17/10

(samma kurs erbjuds även 7 november)

FORTBILDNINGSDAG

STEG 1

Lär dig de grundläggande delar som krävs för att bygga upp och driva en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet. En heldag för dig som är ny skolbibliotekarie. Lär dig om yrkets förväntningar och tillägna dig
praktiska färdigheter som behövs i ditt yrkesutövande.

Heldag: 08.30–16.30
Pris: 2 750 kr ex. moms

Onsdag 24/10

SKOLBIBLIOTEKARIE I PRAKTIKEN
FORTBILDNINGSDAG

STEG 2

En fördjupning för dig som gått steg 1 tidigare eller redan har yrkeserfarenhet.
Hur bygger man upp ett skolbibliotek i världsklass?

Föreläsare: Lotta Davidson-Bask
och Klara Önnerfält
Heldag: 08.30–16.30
Pris: 2 750 kr ex. moms

Onsdag 7/11

LÄRARE I SKOLBIBLIOTEKET
FORTBILDNINGSDAG

För dig som inte är bibliotekarie och vill få igång en fungerande biblioteksverksamhet på skolan. Lär dig allt
om inköp, urval, bokprat, rutiner, system, och databaser.

OM SPEL OCH SPELKULTURER

Föreläsare: Lotta Davidson-Bask,
Klara Önnerfält och Christina Strömvall

Föreläsare: Lotta Davidson-Bask,
Klara Önnerfält och Christina Strömvall
Heldag: 08.30–16.30
Pris: 2 750 kr ex. moms

Onsdag 24/10

VARFÖR SPELAR DOM?

Föreläsare: Bobbi Augustine Sand

Öka din förståelse för spel och spelkulturer

Heldag: 08.30–16.30

En endagskurs i vad spelvärlden består av, vilka som spelar och vad de spelar. Vi fördjupar oss i varför
spel har blivit så populärt och vad det finns för olika typer av spel, genom genomgångar, gemensamma
övningar, diskussioner och spelprovning.

Pris: 2 750 kr ex. moms

Onsdag 27/11

SPELENS DRAGNINGSKRAFT

Spel som metod för ungas lärande och utveckling
En endagskurs i vad spel består av och hur de kan användas som metod, genom genomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Det går att använda spel som läromedel, för att samla in åsikter och för att
motivera till deltagande. Att använda spelskapande som metod, för att arbeta med berättande och stärka
digital kompetens.

Föreläsare: Bobbi Augustine Sand
Heldag: 08.30–16.30
Pris: 2 750 kr ex. moms

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR:
www.btj.se/praktika
Utbildningarna genomförs på plats hos BTJ, Scheelevägen 32 i Lund (Ideon-området) I priset ingår för och eftermiddagsfika
samt LunchVill du att vi anordnar en utbildning på plats hos dig för hela personalgruppen? Hör av dig för offert

OM SPEL OCH SPELKULTURER

SKOLBIBLIOTEKSUTVECKLING

SKOLBIBLIOTEKARIE I PRAKTIKEN

SKOLBIBLIOTEKSUTVECKLING

Onsdag 10/10

