Till

Skola & Kultur-projektet
Ansökan om en inledande workshop i metodutvecklingsarbetet kring Glasrikets kulturarv.

Sökande:
Bildningsförvaltningen i Emmaboda kommun och The Glass Factory söker tillsammans med Bjurbäcksskolan medel
för att anordna en workshop som en inledande del i ett metodutvecklingsarbete kring Glasrikets kulturarv med utgångspunkt i läroplanen.

Målgrupp:
Lärare och rektorer på Bjurbäcksskolan åk 7-9 i Emmaboda kommun

Syfte:
I en deltagande workshop utforska möjligheter för hur vi kan skapa en gemensam utgångspunkt i metodutvecklingsarbetet kring Glasriket kulturarv. Hur kan man arbeta med Glasrikets kulturarv i grundskolans olika ämnen på ett
ämnesintegrerat utforskande arbetssätt?
Syftet med workshopen är att påbörja arbetet med att skapa en grundläggande struktur som stödjer ett ämnesintegrerat utforskande arbetssätt. Den första fasen med inledande arbete under vårterminen och hösten 2012
kommer att fokusera på att skapa en gemensam grundläggande struktur. Elevernas delaktighet i projektet är en
viktig del i metodutvecklingsprojektet och deras delaktighet blir synlig i projektet under våren 2013, då det
strukturella grundläggande arbetet har påbörjats.

Mål:
Det långsiktiga målet är att The Glass Factory tillsammans med skolorna i Emmaboda Kommun utveckla en metodik
kring arbetet med Glasrikets kulturarv kopplat till läroplanen.
Metodutvecklingsprojektet knyter an till grundskolans läroplan kring estetiska perspektiv i skolans alla ämnen utifrån
Lgr 11, samt stödjer skolans uppdrag att ge överblick och sammanhang.

Planerat antal deltagare:
Ca ett 30-tal lärare samt rektorer på Bjurbäcksskolan årkurs 7-9
Konstkonsulent Anneli Berglund, Slöjdkonsulent Anders Isgren, Projektledare Skola & Kultur och Filmkonsulent Reaktor Sydost Magnus Engvall deltar i workshopen med sin erfarenhet och kunskap.

Planerad dokumentation:
Workshopen bygger på en visuell process för att skapa förutsättningar för delaktighet. En visuell process ger
deltagarna möjlighet att synliggöra tankar och idéer, vilket även stödjer dokumentation av projektet.
Den metod som kommer att användas i workshopen bygger på deltagande metoder med generativa verktyg.
Metoden användas för att stödja kommunikationen mellan deltagarna. Syftet är att alla deltagarna ges möjlighet att
vara medskapare i den utforskande procesen, med fokus på delade erfarenheter och att gemensamt skapa nya
förutsättningar för ett ämnesintegrerat och utforskande arbetssätt.

Utvärdering/spridning:
Workshopen kommer att utvärderas och ligga till grund för det fortsatta metodutvecklingsarbetet.

Budget och finansiering:
Specifikation av kostnader The Glass Factory
Genomförande av workshop inkl. förberedelsetid 1 x 10 tim x 500 kr = 5000 kr
Material workshop - visuellt material/verktyg för 30 personer (spännpapper, kartong, färgat papper, post-its, markers, stickers, limstift mm) 30 x 80 kr = 2400 kr

Sökt bidrag ut Skola & Kultur 7400 kr
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