Arkitektur i Skolan
kursen om arkitekturpedagogik för lärare

6.3.2014
Behöver du inspiration och nya idéer? Kom och bekanta dig med Arkitektur i skolan.
Arkitekturpedagogiken erbjuder intressanta undervisningsmetoder och en undervisningsmiljö med
enormt potential! Arkitekturpedagogiken kan integreras i alla ämnen och ger även möjligheter till
differentiering och individuellt anpassad undervisning på alla nivåer.
Kursen är avgiftsfri. Deltagarna står själv för kostnader gällande resor, kost och logi.
Alla skolor som deltar erbjuds ett undervisningspaket med tillhörande lärarhandledning.

Tid

torsdagen den 6.3.2014 kl.13.00–17.00

Plats

Balders sal, Alexandersgatan 2, 00170 Helsingfors

Målgrupp

För alla lärare inom den grundläggande udervisningen.

Målsättning

Deltagarna får en inblick i vad arkitekturpedagogik är
och hur arkitekturpedagogiken kan integreras i alla läroämnen
och på olika nivåer i grundskolan.

Utbildare

Sakkunniga arkitekter och pedagoger från både Sverige och Finland.

Anmälan

Till Archinfo senast den 20.2.2013 med anmälningsblanketen
http://archinfo.fi/2014/01/arkitektur-i-skolan-kursen-om-arkitekturpedagogik-for-larare-6-3-2014/

eller per e-post till Jaana Räsänen, jaana.rasanen@archinfo.fi
Information

Specialist / arkitekturpedagogik Jaana Räsänen, jaana.rasanen@archinfo.fi

Kursen arrangeras av Arkitektur Information Center Finland (Arkkitehtuurin tiedotuskeskus) i samarbete med
Alvar Aalto -stiftelsen och nordiska medlemmar av Playce rf, och med understöd av Svenska kulturfonden.

Program
13.00 Inledning
Jaana Räsänen / arkitekt specialiserad på arkitekturpedagogik / Arkitektur Information Center Finland
Välkomsttal och några ord om arkitekturundervisningens betydelse

Byggnadstraditionens betydelse – synpunkter på arkitektur genom egna verk
Georg Grotenfelt / arkitekt, regissör, författare och producent berättar om arkitektur
och dess betydelse genom egna verk
Integrerad arkitekturundervisning
Vera Schulman / arkitekt med flera års erfarenhet som klasslärare berättar om sina egna
erfarenheter av arkitekturundervisning i grundskolan
Presentation av workshopar
Matematik, fysik och arkitektur
Vera Schulman / arkitekt med flera års erfarenhet som klasslärare
Modersmål och arkitektur
Mania Teimouri / arkitekt, arkitekturkonsulent / Västra Götalandsregionen
Bildkonst, hantverk och arkitektur
Madeléne Beckman / pedagog / Arkitektur- och designcentrum, Stockholm
Biologi, geografi och arkitektur
Sofie Hägerström / arkitekt / Arkki – Arkitekturskolan för barn och ungdomar
Samhällskunskap, histori och arkitektur
Mie Svennberg / arkitekt, Enhetschef Ung kultur och arkitekturkonsulent för barn och unga /
Göteborgs Stads kulturförvaltning
Musik, motion och arkitektur
Jaakko Simola / dansare och goreograf intresserad av rummmets och motionens relation
Deltagarna delas in i olika grupper enligt eget önskemål. Varje deltagare har möjlighet att delta
i en workshop.

Kaffe med workshopledaren
Workshops
Genomgång och feedback

17.00 Slut

