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Kurser
Årsmødekursus: VIRKELIGHEDSOPFATTELSER – MØDER MELLEM
MENNESKE OG TEKNOLOGI
·V

Dato: 3.-5. oktober 2019
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Hvad betyder det for vores
virkelighedsopfattelse som
mennesker og borgere at
teknologier spiller en stadigt større rolle for vores
liv? Sociale medier påvirker
vores liv, og kritikerne har i
særlig grad kaldt på besindighed og udtrykt skepsis i de
seneste år. Vi er blevet opmærksomme på hvordan algoritmer, big
data, ’alternative kendsgerninger’, fake news og
ansigtsløse virtuelle personer påvirker vores opfattelse af vores identitet og samfundsliv i både
et lokalt og globalt perspektiv. Vi gøres også
konstant opmærksomme på hvordan robotteknologier, kloner og genteknologi vinder indpas
og vil være en afgørende faktor i morgendagens samfund, arbejdsliv og sundhed. Årsmødet
2019 vil søge at stille spørgsmål til betydningen
af teknologier i både medier og litterære og
æstetiske udtryk, og hvordan vi derigennem
skal forstå os selv som mennesker. Vi får bl.a.
besøg af forfatterne Olga Ravn, Lone Hørslev og
UHØRT samt Kaspar Colling Nielsen.

Internatkursus:
NYE FAGDIDAKTISKE VINKLER

Dato: 25. oktober 2019

Dato: 22.-23. januar 2020

Lad dine elever lege med
sproget, gendigte litterære
klassikere og udforme
kreative performances. I
dette inspirationskursus
præsenteres didaktiske
ideer til brug for den
landsdækkende konkurrence i kreativ skrivning,
SkriveCup. Kurset giver masser af tips til at undervise i kreativ skrivning og litterær performance.
I kursets work-shop-del afprøver lærerne selv
skriveøvelser, og der ideudvikles på hvordan
årets konkurrencetema kan behandles gennem
forskellige litteraturhistoriske og sproglige forløb. Endelig får deltagerne en færdig køreplan
til hvordan man kan arrangere lokale SkriveCup-inspirationsdage og skolefinaler.
Læs mere om konkurrencen på
skrivecup.dk
Internatkursus:
HOMO ECONOMICUS – I LITTERATUREN,
MEDIERNE OG SAMFUNDET GENERELT
Dato: marts 2020

Kurset skal gennem en række oplæg og
workshops give overblik over og indsigt i de
seneste årtiers økonomiske udvikling samt
påvirkning af individet set ud fra et danskfagligt perspektiv. Nutidens unge er vokset
op i skyggen af finanskrisen 2007-2009, men
hvordan har det påvirket dem? Ved at undersøge de forskellige hovedområder i danskfaget
med et monetært fokus lægges der op til
en ny vinkel og et nyt fokus på Homo
Economicus.

Kurset opdaterer den erfarne dansklærer med
nye fagdidaktiske vinkler på undervisningen
i de gymnasiale uddannelser i fagets samspil
mellem de tre perspektiver. Sigtet er at give
danskfagets bud på hvordan vi kan motivere
og løfte unge fagligt og samtidig bibringe dem
dannelse der klæder dem på til at møde verden.
Kurset har fokus på at præsentere en vifte
af nyere didaktiske og tematiske tilgange til
danskundervisningens tre perspektiver. Hvordan
giver kulturen mening for unge i dag både med
tilbageblik og udblik til verden omkring dem?
Hvordan bliver unge kreative og kritiske sprogog mediebrugere? Hvordan kan vi kaste nyt blik
på litterære læsninger?
REGIONALKURSER
Dato: februar-marts 2020

Tag på kursus i din region. Kurset rummer
oplæg, workshopper m.v. og sættes sammen
af foreningens repræsentant i din region. I
tilknytning til kurset arrangeres møde med
fagkonsulent Sune Weile der orienterer om nyt
og drøfter faget med jer.
SKOLEBASEREDE KURSER
Dato: februar, marts og april 2020

Book oplægsholdere til at holde kursus for danskkollegerne på jeres egen skole i foråret 2020.
Kurserne strækker sig over hele dage og består af
to moduler á tre timer. Årets kursusudbud varierer
fra tematiske kurser om postkolonial litteratur,
sorg, menneske og teknologi, højskolesangbogen,
klimaretorik og klimajournalistik til kurser der
fokuserer på læseoplevelse, læsefordybelse, anvendelse af computerspil i
undervisningen og journalistisk metode.
Kurserne viser bredden i danskfaget
og introducerer til nyeste forskning og
tendenser i journalistikken, kampagner, lydfortællinger og i litteraturen.
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Læs mere i vedlagte folder og på
dansklf.dk/skolebaseredekurser
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Læs mere om kurserne, se programmer, og tilmeld dig på dansklf.dk
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