Tværfaglige tilbud

Dokk1, Aarhus Kommunes Bibliotekers nye hovedbibliotek ved havnen, slår dørene op i juni 2015.
At besøge bygningen bliver i sig selv en oplevelse, men de nye lokaler skaber også nye muligheder for
at supplere de velkendte tilbud fra biblioteket med nye tiltag.

Tag din klasse med og brug følgende tilbud:
For indskoling og mellemtrin (0. - 6. klasse)

Vidensbrønd/wizefloor

På Dokk1 har vi mulighed for at tilbyde jer en vidensbrønd – et interaktivt gulv til leg og læring. I kan komme
og benytte vores vidensbrønd, hvor
der er mulighed for at tilgå allerede
eksisterende læringsressourcer (der
kommer hele tiden flere til), eller I kan
få mulighed for selv at tilrettelægge et
læringsforløb.

ULF

Klasseværelse for en dag

Debatarrangementer

Varighed: En skoledag

Varighed: Ca. 2 timer

På Dokk1 får vi mulighed for at tilbyde
lokaler og faciliteter, som I kan booke.
I kan således booke lokaler til f.eks.
workshops eller undervisning, benytte
vidensbrønden, låne iPads og meget
mere.

I samarbejde med DR Ultra og Gentofte Bibliotekerne vil vi i løbet af skoleåret arrangere debatarrangementer,
hvor vi inviterer jer til at komme og
debattere et aktuelt og relevant emne
eller en aktuel problemstilling.

Se mere om vidensbrønden her:
https://www.vidensbroend.dk/
Varighed: Ca. 1½ time
For udskoling (7. - 10. klasse) - med udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål

Teknologi og teknik

Introduktioner, hvor eleverne får
mulighed for at arbejde med ny
elektronik og programmering via open
source hard- og software som f.eks.
3D eller Arduino.
Varighed: Ca. 1½ time

Digital dannelse

Introduktioner, hvor eleverne vil opnå
viden og færdigheder inden for digital
dannelse, f.eks. ved at arbejde med de
fodspor, vi efterlader på nettet.
Varighed: Ca. 1½ time

•

Appetitvækkende lektioner i læselyst.
Med humor, skæve vinkler og masser
af eksempler opfordres eleverne til at
reflektere over litteraturens og læsningens betydning.
Varighed: Ca. 1½ time
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