Workshop
til mellemtrinnet
TILPA
SSET
N
COVID YESTE
-19
RESTR
IKTIO
NER

Kritisk tænkning online og digital dannelse

kun 20 kr.
pr. elev

Med film, oplæg og øvelser støtter dette forløb elevernes digitale dannelse, interkulturelle kompetencer og sociale engagement i sunde fælleskaber. Vi viser to korte
film “Pølseelgens ark” og “Night Shift”, der aktivt anvendes sammen med tilhørende
undervisningsmateriale.
Målet er at støtte elevernes medborgerskab og demokratiske forståelse på nettet
samt skabe empatiske holdninger til egne og andres aktiviteter online. Vi arbejder
med kreative processer, der understøtter en undersøgende og reflekteret brug af
sociale medier.
Varighed: ca. 2 timer
Find flere tilbud i din kommune på www.salaam.dk

Book på 32118288 eller skriv til skole@salaam.dk

Workshop
til udskoling
TILPA
SSET
NYES
TE
COV
RESTR ID-19
IKTIO
NER

Kritisk tænkning online og digital dannelse
20 kr.
pr. elev

Beskrivelse
Med film, oplæg og øvelser støtter dette forløb elevernes digitale dannelse, interkulturelle kompetencer og sociale engagement.
Vi viser ét afsnit af dokumentarserien ”Rodløs”, der aktivt anvendes sammen med
tilhørende undervisningsmateriale.
Målet er at støtte elevernes bevidsthed om etik på nettet og skabe empatiske holdninger til egne og andres aktiviteter online. Vi arbejder med kreative processer, der
understøtter en undersøgende og reflekteret brug af de sociale medier.
Forløbet skaber yderligere en bevidsthed om, hvordan had og radikale holdninger
kan cirkulere frit på nettet og hvordan man undgår at dele og videreføre disse.
Varighed: 2 timer
Find flere tilbud i din kommune på www.salaam.dk

Book på 32118288 eller skriv til skole@salaam.dk

Workshop
til udskoling:
Uddannelsesvalg

I 7 SIND - HVAD VIL JEG VÆRE?

kun 20 kr.
pr. elev

TILPA
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NER

Beskrivelse

Book en workshop om uddannelsesvalg til udskolingsklasser i Gentofte Kommune med Salaam
Film og Dialog.
Oplægsholder Afshin Firouzi viser tre korte film og leder de unge ind igennem øvelser og samtaler, der alle omhandler det ofte svære uddannelsesvalg.
Filmene handler om ungdom og identitet. De portrætterer unge med etnisk minoritetsbaggrund,
men henvender sig til alle unge, idet der lægges vægt på det individuelle arbejde med at finde
egne ståsteder, ressourcer og fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundslivet.

Varighed: ca. 2 timer
Oplægsholder

Afshin Firouzi deler sine historier og erfaringer med eget uddannelsesforløb, giver inspiration til at tænke og mærke fremtidsmuligheder på
nye måder samt skaber et rum, hvor ideer og bekymringer kan luftes
og drøftes.

Find flere tilbud i din kommune på www.salaam.dk

Book på 32118288 eller skriv til skole@salaam.dk

