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forumspil

– en dramametode

KURSUS

PÅ DETTE INTENSIVE KURSUS over to dage arbejder vi med, hvordan du som underviser
kan skabe praksisnær undervisning og æstetiske læreprocesser for dine elever gennem
Forumspil.
Forumspil er en dramametode, hvor deltagerne gennem mindre rollespil behandler en problematik. Publikum kan ændre på begivenhedernes gang i spillet, så de i fællesskab skaber
forandring gennem nye måder at takle problematikken på. Spillet bliver således genstand for
en fælles analyse af emnet i praksis.
Kurset er et grundkursus i anvendelse af Forumspil som didaktisk redskab. Der kræves
ingen særlige forudsætninger for deltagelse. På kurset indgår desuden et foredrag om
æstetiske læreprocesser.

Få en GRATIS VIDEO og en mere udførlig beskrivelse
af kurset på www.aestetisk.dk/forumspil/
MÅLGRUPPE: kurset er for undervisere
DATOER: onsdag den 8. juni til torsdag den 9. juni 2016
PRIS: kr. 8.000 inkl. moms
SÆRLIG PRIS: kr. 5.800 + moms ved tilmelding inden den 1. april 2016
Prisen inkluderer overnatning på enkeltmandsværelse, fuld forplejning, samt alle
undervisningsmaterialer. Efterfølgende tilbydes sparringsgrupper via nettet.
STED: Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

TILMELDING

• www.kursuscenter.dk

på mail til: kontakt@aestetisk.dk

Herefter fremsender vi en faktura til dig eller dit arbejdssted.
Du er tilmeldt, når betalingen er registreret.

forumspil

– en dramametode

DIT UDBYTTE AF INTERNATKURSET

• Du lærer Forumspillets grundlæggende form at kende, så du selv
kan starte Forumspil op i enhver undervisningssituation.

• Du får en ”værktøjskasse” af Forumøvelser, spil og lege.
• Du får et didaktisk værktøj, hvor dine elevers eller studerendes arbejde med teori

bliver udgangspunkt for udvikling af praktiske løsninger på konkrete problemstillinger.

• Du lærer en måde, hvorpå du kan sætte dine elever i gang med at undersøge teori
gennem kollektive undersøgelsesprocesser.

• Du arbejder med æstetiske læreprocesser i både teori og praksis.
• Du lærer en didaktisk metode, der gør dine elever i stand at se nye perspektiver
på verden – endda på en sjov måde.

• Du får kendskab til en arbejdsform, der inspirerer til læring med hele kroppen
og ikke kun med hovedet.

• Du bliver i stand til at skabe eksperimenterende rum for dine elever.
KURSUSLEDER

• Susanne Bøgeløv Storm

uddannet skuespiller og cand. pæd. pæd. psyk.

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

HVEM ER VI? • www.aestetisk.dk/forumspil

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 gerne
vil have inspiration til, hvordan dette potentiale kan udnyttes
i faglige sammenhænge. På vores hjemmeside kan du læse
mere om begrebet ”æstetisk læring”.

– at skabe nye erfaringsrum i undervisningen

