Lav matematiske escape rooms på din skole

Beskrivelse
På denne heldagsworkshop bliver du introduceret til en af tidens helt store trends: matematisk escape rooms og
du får konkrete idéer som du kan sætte i spil hjemme på skolen med det samme.
Kort fortalt, så er et ”matematisk escape room” et aflåst rum, fyldt med gåder og opgaver, som eleverne skal
løse for at komme ud af rummet, men escape rooms kan laves på MANGE måder, og det lærer du på
workshoppen. På workshoppen lærer du også at udvikle matematiske gåder og opgaver, der virkelig kan sætte
fut under elevernes entusiasme! Du lærer ganske alt hvad der er at vide om matematiske escape rooms, og det
hele kan skaleres efter behov og ambitioner, så det passer netop til jeres skole og jeres elever.
Workshoppens indhold:
Prøv kræfter med et mini escape room
Oplæg om escape room-tankegangen
Oplæg om hvordan escape room-forløb kan tilrettelægges med og uden elever
Masser af tid og materialer til at nørde og udvikle egne gåder og opgaver!
Vidensdeling og afprøvning af hinandens gåder og opgaver
Workshoppen henvender sig til matematiklærere på alle klassetrin, men især i udskolingen.
Workshoppen afholdes af Jesper Albinus og Kristine Adler-Nissen, som har deltaget i udviklingen af projektet
”Matematiske Escape rooms” på Garderhøjfortet.
Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.
ULF i Aarhus faciliterer dagen.
Forplejning
Der serveres kaffe/te og frokost.

Kontakt
Anne Kleberg
annek@aarhus.dk
40226303
Træffetid 9-14

Materialer

Hent invitationen til print (PDF) her:
Download fil
Læs mere om projektet på matematiskescaperoom.dk

Sted
ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Indgang F. Ring på dørtelefon 'ULF i Aarhus'

Dato
Torsdag, 28 oktober, 2021 - 09:00
Gratis

Praktisk information
Målgruppe
Grundskole
- Indskoling
- Mellemtrin
- Udskoling
Kurset er relevant for lærere, der underviser i fagene
Matematik
Emneområde
Naturvidenskab
Teknologiforståelse
Antal
25
Periode
28.10.2021
Varighed
7 timer
Dette forløb er gratis
Det er muligt at få dækket vikartimer for de deltagende lærere via projektpuljen.
Skolen skal blot sende en faktura til EAN: 5798008615009 med opkrævning af omkostningerne for frikøb
af lærerne.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 7 dage før afvikling, opkræves skolen/institutionen 500 kr.
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ULF i Aarhus
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 67

