Forny din vejledning
med deltagende teater og digitale medier

Forum Theatre-projektet inviterer i efteråret 2011 til kursus i at anvende forumteater og
inddragelse af digitale medier i vejledning og arbejdet med unge. Kurserne er rettet mod
ungdoms- og uddannelsesvejledere, lærere, samt andre faggrupper, som arbejder med
motivering og rådgivning af unge mennesker.
Kurset foregår over to dage, og du vil på kurset få:
Dag 1
En introduktion til og instruktion i at lave forumteater, herunder
opvarmningsøvelser, værdiøvelser og opsætning af forumteater/forumspil-scener.
Gode råd til og overvejelser om at være spilleder (joker).
Dag 2
Input til brug af forumteater i vejledningssammenhæng.
Undervisning i brugen af og pædagogikken bag anvendelse af digitale medier.
Etiske overvejelser ift. brugen af metoden i arbejdet med unge.
Udover de to sammenhængende kursusdage vil der blive inviteret til et opfølgningsmøde en eftermiddag ca. en måned efter
kurset, hvor der vil være mulighed for at erfaringsudveksle og diskutere problemer eller udfordringer deltagerne har mødt.
Undervisere på kurset er:
Rikke Mørkholt fra Act!, der som teater- og konsulentvirksomhed som har stor erfaring med bl.a. forumteater-metoden. Rikke
Mørkholt vil stå for træningen i forumteater på kursets dag 1. Risto Ruottunen er tilknyttet projektets finske partnerorganisation. Han underviser i drama og har været tilknyttet andre EU-projekter, der har anvendt forumteater. Risto vil være til stede på
det første kursus i september, hvor han vil supplere med input fra sine erfaringer. Niels Ole Ankerstjerne fra Videnscenter for
Integration i Vejle, vil guide deltagerne gennem kursets digitale elementer på dag 2. Niels Ole har igennem mange projekter
arbejdet med web- og mobile teknologier og deres inddragelse i undervisning og læring.

Der afholdes to kurser i efteråret 2011 i Vejle
Torsdag d. 15. – Fredag d. 16. september
Tirsdag d. 1. – Onsdag d. 2. november
Tilmelding sker online gennem www.actvise.eu//index.php?id=58
For yderligere information
henvend dig venligst til Anette Grunnet, angru@vejle.dk, tlf. 76 81 38 82
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