Kom så leker vi förr i tiden! Välkommen till två kursdagar i
tidsresemetoden med Upplevelser i tid & rum
Kursen på totalt 8 timmar är uppdelad på två dagar på Vindelns hembygdsgård.
För att kunna tillgodogöra dig kursen deltar du på bägge dagarna.

DAG 1: Lördag 3 oktober 2020, kl. 12 – 16. Eftermiddagsfika ingår.
DAG 2: En lördag våren 2021. Datum och tid bestäms senare.
Kostnadsfritt för dig som redan är aktiv i Vindelns hembygdsgård.
Om du vill arbeta med barn, unga och historia är det här kursen för dig. Inga förkunskaper krävs. Under
kursdagarna är det bra om du har oömma kläder. Vi gör det mesta av kursen inomhus, men någon
stund under dagen kan något moment förläggas utomhus. Ta med eget anteckningsmaterial.
Anmäl dig senast 1 oktober till Lars Lövgren på: lovgrenlars55@gmail.com eller 070-372 57 76.
Uppge om du behöver specialkost till eftermiddagsfikat eller om vi behöver veta något annat om dig,
ex. allergi, funktionsvariation eller liknande så att vi kan anpassa verksamheten.
Kursinnehåll:
Genom den historiska lekens magi förflyttas barn och vuxna till en annan tidsepok genom
tidsresepedagogiken. På ett lekfullt och handfast sätt får barnen se, uppleva och vara med om hur livet
kunde te sig i en annan tid. Det kan vara en timme i 1800-talet med hushållssysslor och drömmar om
Amerika, men lika gärna en stunds nedslag i 1960-talet med radionyheter om månlandning och andra
tidstypiska detaljer som gör leken realistisk och ger upplevelser för alla sinnen. Tidsresemetoden går att
överföra på alla tidsepoker, till och med framtiden!
Under kursen får du kunskaper om tidsresans metod i teori och praktik så att du kan utveckla egna
program för barngrupper. Vi kommer att prata om frågor kring rekvisita och tekniker, om vad som
behövs för att starta upp och ta emot grupper av barn, hur man förbereder sig, faktainsamling och om
barnens ålder spelar roll. Dessutom kommer du vid första träffen att få delta i en kortare tidsresa, ledd
av kursledarna. Slutligen går vi förstås igenom tips och idéer för att skapa tidsresor och tid för
reflektioner och gruppdiskussioner om egna tidsreseupplägg. Mellan tillfällena kommer även en
enklare hemuppgift.
Kursledare: Katarina Åman och Anneli Rundström Karlsson från Upplevelser i tid & rum i Skellefteå.
Båda har flera års erfarenhet av praktisk kulturarvspedagogik och brinner för att på olika sätt
levandegöra historien genom bland annat tidsresor och historisk lek.

Väl mött!

