
  

Vi tilbyder at arrangere jeres næste pædagogiske dag, hvor jeres undervisere 
lærer at anvende en praksisbaseret undervisningsmetode: Forumspil som 
didaktisk redskab. 
Forumspil er en interaktiv dramametode. Gennem mindre rollespil behandler 
eleverne en problematik, et fagligt emne eller begreb. Publikum kan ændre på 
begivenhedernes gang, så alle elever i fællesskab skaber forandring gennem 
nye måder at takle problematikken på.
Spillet bliver således genstand for en fælles analyse af det faglige emne 
– i PRAKSIS!
Vi lærer jeres undervisere, hvordan Forumspil kan anvendes som didaktisk 
redskab, således at teori bliver udgangspunkt for udvikling af praktiske 
løsninger på konkrete problemstillinger.

09:00 –10:00   

10:00 –12:00    

12:00 –13:00    

13:00 –15:00  

15:00 –16:00    

En dag med udvikling af praksisbaseret undervisning

 – at skabe nye erfaringsrum i undervisningen

PÆDAGOGISK DAG

PROGRAMMET for dagen kan typisk se således ud:
FOREDRAG om æstetiske læreprocesser – et nyt syn på viden og læring!

WORKSHOPS med Forumspil

FROKOST

WORKSHOPS med Forumspil– fortsat

AFSLUTNING fremadrettede visioner for det videre arbejde

forumspil  

På denne pædagogiske dag bliver jeres undervisere i stand til:
at skabe læringsrum, som kan rumme og berige de mange forskellige 
elever som jeres skole er til for

at kunne skabe en pædagogisk ramme, som kan have stor betydning 
for jeres elevers gennemførelse af deres uddannelse

at udnytte deres innovative kompetencer i undervisningssammenhænge

at generere læring for de elever, der normalt ikke rammes med den 
traditionelle undervisning

at designe eksperimenterende, praksisbaserede læringsmiljøer

• 
• 
•
•
•
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KURSUSLEDER • Susanne Bøgeløv Storm
Uddannet skuespiller og cand. pæd. pæd. psyk.  

Susanne har gennem sine mange år som voksenunderviser specialiseret 
sig i at arbejde med teater som undervisningsmetode. Hun har arbejdet 
både teoretisk og i praksis med æstetiske læreprocesser og er en 
dynamisk og inspirerende kursusleder.

HVEM ER VI? • www.aestetisk.dk
Æstetisk læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der har fokus 
på det æstetiske områdes kæmpe potentiale for menneskers udvikling, 
læring og erkendelse i undervisningsmæssige sammenhænge. 
Vi holder derfor foredrag og kurser for undervisere, der vil have inspiration 
til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige sammenhænge.

Læs mere på vores hjemmeside: www.aestetisk.dk

MÅLGRUPPE
Undervisere på uddannelsesinstitutioner for unge og voksne 
(seminarier, erhvervsskoler, gymnasier, VUC, HF, højskoler, 10. klasser mv.)

STED
På jeres egen matrikel. Eller vi finder et egnet sted i nærheden af jer. 
Vi har også mulighed for at afholde internatkurser

BESTIL OS til en pædagogisk dag: kontakt@aestetisk.dk

PRIS afhænger af antal deltagere, antal workshops, foredrag mv. 
Ring for tilbud på telefon: 5194 1894

 – en dramametode forumspil  

UDTALELSER  
fra tidligere kursister og arrangører af pædagogiske dage med Æstetisk Læring:

“Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra underviserne. Alle havde en herlig dag 
og I har fået stor ros. Håber vi får mulighed for et gensyn”

Anne-Birgitte Rohwedder, Pædagogisk Supporter, Randers Social- og sundhedsskole

”Tak for en super spændende kursusdag. Det har været en meget lærerig dag med sjove 
øvelser og gode refleksioner. Nu glæder jeg mig til at komme i gang med at bruge værktøjerne”

               Susanne K. Rasmussen, kreativ konsulent, Creocreo


