Vill du undervisa om havet?
Barnens Hav
– En fortbildningsdag om Östersjön och dess miljö

Välkommen till en dag där du som
lärare i låg- och mellanstadiet får
kunskap och redskap för att undervisa
bättre om Östersjön och dess miljö,
både i klassrummet och vid stranden.
Vi kommer att arbeta med ett nytt
pedagogiskt material väl anpassat till
Lgr 11. Det är utarbetat av
Naturskyddsföreningens Havsnätverk.

Innehåll
Hur mår Östersjön?
Så här kan du undervisa om Östersjön i klassrummet och på stranden
Havet Östersjön
Miljöproblem
Fiske
Vad kan jag göra för havet?
Praktisk övning på stranden
Du får ett kompendium och en del annat material.
Efter genomförd kurs kommer du att erbjudas en mentor, som kan ge stöd och hjälp.
Om önskemål finns blir det en uppföljningsdag under hösten.
Tid: torsdag 2013-06-13 eller tisdag 2013-06-18, klockan c:a 08.15 – 17.00
Plats: Saltarö Gamla skola på Värmdö*
* Det blir ett tillfälle till i Nynäshamn i augusti
Kostnad inklusive material och mat: 500 kronor
Anmälan: Görs via Havsnätverkets hemsida, en länk för anmälan kommer vara aktiv
här från den 25 mars fram till den 3 maj. Antalet platser är begränsat. Du får besked
om ditt deltagande, tid och program mm c:a 15/5.
Information:
Charlie Wijnbladh, 070-839 76 87, charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se
Emelie Muntrakis, 070-487 24 29, emelie.muntrakis@naturskyddsforeningen.se

BARNENS HAV
Naturskyddsföreningens projekt för fortbildning av lärare
om haven och deras miljö
Vi i Naturskyddsföreningens Havsnätverk anser att undervisningen om haven och
deras miljö ofta får en oproportionerligt liten andel av undervisningen i årskurs 1 – 6.
Dels har det rent praktiska orsaker –det är mycket svårare att se hur det ser ut i havet
än i exempelvis skogen. Dels är lärarnas kunskaper om havet sannolikt ganska
begränsade jämfört med kunskaperna om andra delar av vår omvärld.
Havsnätverket består av medlemmar i föreningen som har ett specialintresse för haven
och deras miljö. Nätverket har drivit en mängd olika utåtriktade projekt med syfte att
öka allmänhetens förståelse för haven, bl.a. kampanjer längs kusterna med besök i
hamnar, deltagande i skolor,
framför allt i årskurs 1-6, och guidningar vid havet.
Syftet är att ge dig utbildning, skriftligt och muntligt underlag, övning vid stranden
och praktiskt sttöd i ditt framtida arbete Detta ska göra det enkelt och roligt att arbeta
med haven och deras miljö, både teoretiskt och praktiskt. På så sätt kan du bättre
uppfylla läroplanens krav.
Utbildningsmaterialet innehåller såväl fakta om arter, ekologiska samband och
miljöproblem, som
tips om genomförande i klassrummet och på stranden. Till stor del kommer materialet
att bygga på utbildningsmaterial som redan med framgång provats i praktiken i två
olika klasser. Även material från Stockholms Marinbiologiska Center och andra
kommer att användas.
Materialet tydliggör de ekologiska sambanden och flera miljöfrågor. När det tillämpas
blir det enkelt och roligt för eleverna att ta till sig.
Vi som har tagit fram materialet har själva erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Naturskyddsföreningen har också arbetat med Barnens Skogar . Föreningen arbetar för
närvarande också med ett skolprojekt om energi- och klimatfrågor, Energifallet .
Utbildningsdagen kommer att innehålla både genomgång av biologi och ekologi i
haven och praktiska övningar, t.ex. insamling av djur och växter i strandkanten och
dissektion av fisk.
Om önskemål finns kommer en uppföljningsdag att genomföras.
Mentorerna är personer med kunskap och erfarenhet av arbete med haven i skolan.
Du erbjuds att kontakta din mentor för stöd och hjälp.

