SÅDAN SKABER DU EN SKØN SKOLE

FOREDRAG
OM KONCEPTET SKØN SKOLE

”… om hvordan
man kan skabe
mere nærværende
læringsmiljøer, der
både inspirerer
skolens elever og
understøtter større
faglighed”
Relevant for:
lærere og ledere på udskolingsniveau og ungdomsuddannelser, der overvejer at lave
et SKØN SKOLE forløb
for jer, der længes efter en vitaminindsprøjtning, er på udkig efter nye måder at
undervise på og nysgerrig på at blive præsenteret for et koncept, der virkelig rykker
hos både elever og lærere.
Formål:
•
•
•
•
•
•
•

BOOK HER:
anne(at)skoenskole.dk
Tlf 28446871

er du ked af manglende motivation, ejerskab og ansvar hos eleverne?
er du fustreret over klassens dårlige sprog og adfærd?
er du træt af, at eleverne ikke passer godt på tingene?
længes du efter et positiv og energiladet projekt?
er du ivrig efter at få dine elever til at rykke i selvudvikling og læring?
er du på udkig efter et projekt, der booster klassens/årgangens fællesskab?
leder du efter et innovativt anvendelsesorienteret praksisprojekt?

Dette foredrag vil give dig et billede af, hvad SKØN SKOLE er og kan gøre for jer. Du vil
nyde godt af de erfaringer, som vi sammen med lærere og elever har fået i de mange
projekter. Du vil blive mere skarp på de effekter og gevinster du og dine elever kan få
ud af SKØN SKOLE. Du vil blive inspireret til at gå nye veje og blive opmærksom på
indlæring på nye måder, om hvordan klassens fællesskab gennem projektet boostes,
og hvordan de personlige kompetencer bliver synlige. Du vil få en model til hvordan,
du kan skabe nye relationer til dine elever og udfordre dem på nye måder.
Herefter vil du vide, hvordan du konkret griber det hele an. En god introduktion og
kickstarter til et SKØN SKOLE projekt.
Varighed: 1-2 timers på din skole
Pris: 2.500 kr. ex moms. Transport og evt. brogebyr og overnatning (Bed&Breakfast) lægges til prisen ved
projekter med længere kørsel end de første gratis 50 km i en omkreds fra Nærum. Der følges Statens takst for km på
3,53kr/km.

