Verdensmålene i undervisningen

Beskrivelse
FN har i 2015 vedtaget 17 verdensmål. Disse mål skal resultere i, at alle børn i 2030 kan vokse op i en
verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og hvor vi passer bedre på vores miljø, så både planter, dyr
og mennesker kan overleve. Disse ambitiøse mål skal vi alle kende, så vi kan tage ansvar for den verden,
vi lever i.
Denne konference giver dig redskaber og inspiration til, hvordan verdensmålene kan blive en del af din
undervisning - også selvom du også var med på vores verdensmålskonference i 2018.
Kom gerne flere lærere fra samme skole, da det bliver nemmere at arbejde videre, når I har været flere
afsted.
Ved tilmelding skal du vælge, hvilke workshops, du ønsker at deltage i. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i
programmet først.
HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS
Kontakt
Louise S. Nielsen
nsolo@aarhus.dk
41856667
https://www.ulfiaarhus.dk/
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Sted
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C
Indgang 3A - REMISEN
HUSK AT DU SKAL KUNNE FREMVISE CORONAPAS

Dato
Torsdag, 2 september, 2021 - 08:30
Gratis

Praktisk information
Målgruppe
Grundskole
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
Kurset er relevant for lærere, der underviser i fagene
Billedkunst
Biologi
Dansk
Engelsk
Fysik/kemi
Geografi
Historie
Håndværk og design
Kristendomskundskab
Matematik
Natur/teknologi
Samfundsfag
Emneområde
Kunst, arkitektur og design
Naturvidenskab
Sundheds- og seksualundervisning
Tværfaglige tilbud
Periode
02.09.2021
Varighed
7.5 time
kl. 8.30-16.00
Dette forløb er gratis
Ved udeblivelse eller afbud senere end 7 dage før afvikling opkræves skolen/institutionen 500 kr.
Denne regel bortfalder dog, hvis aktiviteten lukkes ned efter påbud fra myndighederne.
Coronaretningslinjer for kulturinstitutioner:
Alle over 15 år skal kunne fremvise Coronapas.
Alle over 12 år skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt i bygningen. Det må tages af, når man
sidder ned.
Godsbanen søger for at overholde regler for rengøring, afspritning, areal mv.

Kontakt udbyder
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 67

