Hållbart lärande
23 oktober 2013
Välkommen till Hållbar Utveckling Skånes andra inspirations- och arbetsdag
kring lärande för social och ekologisk hållbar utveckling.
Under dagen väljer du tre–fyra olika workshops att delta i. Det finns även ett mässtorg där andra organisationer presenterar sig – ta chansen att lära dig mer om hur deras pedagogik och arbetsmaterial kan användas i din klass. Vill du har mer tid på mässtoget får du välja färre workshops. På nästa sida finns de deltagande
organisationerna presenterade.
Dagen inleds med femkamp bland Vattenhallens olika pedagogiska stationer. Därpå följer workshops.
Lunchen äter vi på mässtorget för att ni ska få möjlighet att prata med de närvarande organisationerna.
Välkomna till en dag för gemensamt lärande!
PROGRAM

ONSDAGEN 23 OKTOBER, KL 9.30–15.00

9.30

10.00 Femkamp bland Vattenhallens stationer

PLATS: Vattenhallen, John Ericssons väg 1, Lund.
För vägbeskrivning och kommunikationer, se
http://www.vattenhallen.lth.se/besok_oss/hitta_hit/

11.00 Workshop 1

ANMÄLAN:

11.45 Workshop 2

SISTA ANMÄLNINGSDATUM:

Registrering och fika. Mässtorget öppnar.

12.30 Närproducerad, ekologisk lunch från
Biancas kök serveras på mässtorget
13.30 Workshop 3

http://simplesignup.se/event/31100

17 oktober 2013.
Din anmälan är bindande men om du får förhinder
kan du överlåta din plats till någon annan.

Här finns något för de flesta men fokus
är pedagoger/lärare med elever i ålder motsvarande
högstadium och gymnasium.

MÅLGRUPP:

14.15 Workshop 4 (Kaffebord finns
uppställt på mässtorget)

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!

15.00 Slut. Mässtorget stänger.

FRÅGOR:

Med reservation för ändringar i programmet.

KOSTNAD:

450:– ex moms.

Kontakta Helena Thelander 0708-93 11 03,
helena.thelander@hutskane.se

Hållbart lärande
onsdagen 23 oktober, kl 9.30–15.00
Workshops:
Du kan delta i max fyra av följande sex workshops. När du kommer till Vattenhallen skriver du upp dina val.
Vill du har mer tid på mässtorget får du välja färre workshops.
STILLHET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
MED DREAM OF THE GOOD

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK MED
SVALORNA INDIEN BANGLADESH

Forskning visar att våra inre värderingar är avgörande
för att vi ska engagera oss för naturen, jorden och hållbarhet. Hur kan vi utveckla dessa värderingar i vårt
snabbt snurrande, extremt extroverta samhälle? Drömmen om det goda har 16 års erfarenhet av stillhet och
reflektion i skolan och gör en workshop baserat på
deras metod. Metoden besjälas av mindfulness, är beforskad med mycket goda resultat och fungerar för elever i alla åldrar. Även lärarna brukar tycka att de mår
bättre sedan de börjat använda den i sina grupper/
klasser. (dreamofthegood.org)

Hur många planeter hade behövts om alla levde som
du? Prova på workshopen om Ekologiska Fotavtryck
där övningar, diskussioner och fakta varvas för att förmedla kunskap om hållbarhet och klimaträttvisa och
diskutera hur man kan påverka individuellt och på
samhällsnivå. Svalorna har Ekologiska Fotavtryck som
metod i högstadie- och gymnasieklasser för att koppla
ihop konsumtion och klimatförändringar på en global
och lokal nivå.

AKTIVITETER PÅ TEMA VATTEN OCH
HÅLLBAR UTVECKLING MED NATUR I FOKUS

Hållbar utveckling – vad är viktigast för framtiden?
Vi genomför en värderingsövning för att starta en diskussion kring teknik, biologisk mångfald, kunskap osv.
Vad är viktigast? Vad är minst viktigt? Övningen visar
på hur alla delar av hållbar utveckling hänger ihop och
den kan med enkelhet genomföras i klassrummet.

Hur har det skånska landskapets förändring under 200
år bidragit till våra miljöproblem? Arbete med vatten i
Skåne – våra åar, sjöar, våtmarker och hav – kopplar till
hälften av våra miljömål. Hur arbetar man med detta?
Prova-på-aktiviteter att använda inne och ute.

VÄRDERINGSÖVNING KRING
HÅLLBAR UTVECKLING MED MALMÖ MUSEER

ENERGIFALLET MED NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskolan i Lund gör en miniworkshop på temat att
lära in ute med exempel på aktiviteter som du kan
göra hemma med din egen klass, ur den kommande
boken “Att lära in hållbar utveckling ute”. Boken riktar
sig till grundskolan.

Organisationer på mässtorget:
Under morgonfika, lunchpaus och kanske mellan dina
workshop-pass har du möjlighet att prata med de olika
organisationerna och titta på vad de har för material
som kan passa dig och dina elever.
BOTANISKA TRÄDGÅRDEN I LUND
CHRISTINEHOFS EKOPARK
HÅLL SVERIGE RENT
LRF
LÄNSSTYRELSEN
MAKE CHANGE HAPPEN
MILJÖVERKSTADEN I HELSINGBORG
MORE THAN ONE STORY
RÖDA KORSET – FOLKRÄTTSGRUPPEN MALMÖ
SEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND
SYDVATTEN
WWF
ÖRESUNDSKLASSRUMMET

Naturskyddsföreningen demonstrerar sitt nya utbildningsmaterial Energifallet. Materialet handlar om
energi men är ämnesövergripande och kopplat till
läroplanen. I materialet finns en mängd praktiska
övningar varav någon eller några testas och diskuteras
i workshopen. Materialet riktar sig främst till grundskolan.
(energifallet.se)

OM HÅLLBAR UTVECKLING SKÅNE
Hållbar Utveckling Skåne har funnits sedan 1998. Föreningen har ett
80-tal medlemsorganisationer – 28 av Skånes kommuner, Region
Skåne, Länsstyrelsen, högskolor, företag samt ideella organisationer.
Föreningen är medlemsstyrd, politiskt och religiöst obunden och
öppen för alla med målsättningen att nå ett hållbart samhälle. Vi välkomnar medlemmar från samhällets alla områden, som vill arbeta tillsammans med oss utifrån sina unika utgångspunkter.
Föreningen driver olika hållbarhetsprojekt och arrangerar bland
annat seminarier, studiebesök och workshops inom aktuella områden. Vill du veta mer om föreningen? Hör av dig till Helena Thelander, helena.thelander@hutskane.se, 0708-93 11 03.

Med reservation för ändringar i programmet.

ATT LÄRA IN HÅLLBAR UTVECKLING
UTE MED NATURSKOLAN I LUND

