Kulturcentrum/Litteraturhuset Trampolin, Region Gävleborg/Kulturutveckling och
Mediecentrum Bollnäs önskar er varmt välkomna till

FILMEN, BOKEN OCH PADDAN
– en inspirationsdag om verktyg för språkutveckling
och berättande
Datum: Torsdagen den 10 september 2015
Tid: Kl. 9.30 – 16.00
Plats: Kulturcentrum, Sandviken

PROGRAM
9:30 FIKA
10.00 Välkomna!
10:15 Paddan, lärandet och berättandet
Karin Jönsson, forskare på Malmö Högskola, har följt
elever och lärare från åk 1 till åk 3 och studerat hur
iPaden används som ett redskap i undervisningen.
Hon har bl.a. observerat ett gemensamt lärande på
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11:40 Läs en film – presentation av tre nya väskor
Läs en film! består av väskor med en klassuppsättning
böcker, film samt studiehandledning och vänder sig
till pedagoger från förskola till gymnasium.
Kulturpedagog Maria Katerine Larsson tillsammans
med Lena Ostermann och Tinne Wennerholm, Region
Gävleborg berättar om konceptet och introducerar tre
helt nya väskor.
12:30 LUNCH
13:30 Valbara seminarier Pass 1

INFORMATION
Henrik Harrysson
Kulturutveckling
E-post: henrik.harrysson@regiongavleborg.se
Tel: 072 - 200 01 04
Karin Forsgren Anderung
Litteraturhuset Trampolin
E-post: karin.forsgren.anderung@sandviken.se
Tel: 070  - 089 96 65

(Information hittar du på nästa sida i denna inbjudan)
14:15 FIKA
14:45 Valbara seminarier Pass 2
(Information hittar du på nästa sida i denna inbjudan)
15:30 Avslutning
16:00 SLUT

HITTA TILL
KULTURCENTRUM
N. Köpmangatan 5-7, Sandviken
Entré Musikverket

INFORMATION

OM SEMINARIERNA
VALBARA SEMINARIER
PASS 1
4.15
KL. 13.30 – 1

VALBARA SEMINARIER
PASS 2
5.30
KL. 14. 45 – 1

Book Creator - Skapa en egen e-bok

Book Creator - Skapa en egen e-bok

Du får testa att göra och dela en e-bok. Inga
förkunskaper krävs.

Du får testa att göra och dela en e-bok.
Inga förkunskaper krävs.

Mediecentrum, Bollnäs

Mediecentrum, Bollnäs

iPad+green screen + animation = sant

iPad+green screen + animation = sant

Testa Do Inks appar för animation och green
screen-film.

Testa Do Inks appar för animation och green
screen-film.

Mediecentrum, Bollnäs

Mediecentrum, Bollnäs

Att arbeta jämförande med film och bok
med yngre barn

Att arbeta jämförande med film och bok
med äldre barn

En fördjupande workshop utifrån Läs en
film-materialet.

En fördjupande workshop utifrån Läs en
film-materialet.

Maria Katerine Larsson, kulturpedagog

Maria Katerine Larsson, kulturpedagog

Ökad läsförståelse genom filmskapande?

Ökad läsförståelse genom filmskapande?

Presentation av arbetet kring boken En sekund
i taget och ett nyframtaget handledningsmaterial
med fokus på lässtrategier och estetiska uttrycksformer.

Presentation av arbetet kring boken En sekund
i taget och ett nyframtaget handledningsmaterial med fokus på lässtrategier och
estetiska uttrycksformer.

Litteraturhuset Trampolin och
Sandvikens folkbibliotek

Litteraturhuset Trampolin och
Sandvikens folkbibliotek

Mytologiskt berättande

Mytologiskt berättande

Vad gör Harry Potter, Katniss Evergreen och Luke
Skywalker unika? Svaret är ingenting. De är alla
en del av oss själva, och berättelserna om dem
följer samma mall.

Vad gör Harry Potter, Katniss Evergreen och Luke
Skywalker unika? Svaret är ingenting. De är alla
en del av oss själva, och berättelserna om dem
följer samma mall.

Henrik Harrysson, filmkonsulent

Henrik Harrysson, filmkonsulent

