Didaktikcenter

Välkommen till ett nytt spännande läsår 19/20 med NTA, teknik och lärande för
hållbar utveckling i förskolan.
NTA-teman: Naturvetenskapliga temautbildningar anpassade till förskolan, Luft, Vatten, Ljud och Ljus.
NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, är ett koncept för skolutveckling i naturvetenskap, teknik och
matematik för både lärare, barn i förskola och elever i grundskola. För mer information om innehåll:
http://www.ntaskolutveckling.nu
Teknik i förskolan (Tk): Erbjuds under våren 2020! Utbildning som inspirerar till att upptäcka och utforska
vardagstekniken tillsammans med barnen och till att arbeta med bland annat sagor, bygg- och konstruktion.
För information om innehåll: www.linkoping.se/nta
På riktigt viktigt - Lärande för hållbar utveckling i förskolan (LHU): Utbildning som bygger på
verksamhetsnära beskrivningar på hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor i förskolan utifrån ekologisk,
social och ekonomisk dimension, samt barns delaktighet och inflytande mm. För mer information:
www.linkoping.se/LHU

Utbildningarnas upplägg
Samtliga utbildningar är upplagda på serier med 3 utbildningsträffar á 2,5 h per träff och med ca en månad
mellan tillfällena. Mellan varje träff får deltagarna uppgifter att arbeta med tillsammans med barnen.
Anmäler ni enstaka deltagare förläggs utbildningstillfällena klockan 16-18:30 på eftermiddagarna. Exakta
datum meddelas så snart behovet av utbildningar är kartlagt. För att kunna planera en utbildningsserie för hel
personalgrupp behöver ni ha en personalgrupp på minst 10 personer. Vi planerar tillsammans när dessa
tillfällen läggs för att det ska passa verksamheten.
De deltagare som går sin första temautbildning i ett NTA-tema (Vatten, Luft, Ljud och Ljus) avslutar sitt
första utbildningstillfälle med en timmes introduktion till NTA.

Kostnader
Utbildningsserier: 500 kr / deltagare och utbildningsserie. Anmäler ni flera till en utbildningsserie blir
kostnaden max 9 000 kr. Lärarhandledning ingår.
Utbildningsserien “På riktigt viktigt – lärande för hållbar utveckling i förskolan”: 9000 kr per
utbildningsserie och grupp på ca 20 deltagare. Lärarhandledning ingår.
Hyra av NTA materiallåda: 600 kr per materiallåda och läsår. Ingår i tema Vatten, Luft, Ljud och Ljus. I
lådan ingår materiel som kan vara lite svårare att få tag på och det räcker till 20 barn. Materiallådorna körs ut
i september 2019 och hämtas in i juni 2020. För att få hyra en materiallåda behöver pedagogen ha genomgått
utbildning i temat tidigare alternativt gå temautbildningen under hösten 2019. Bokad utbildning/låda
debiteras.
Under våren 2020 erbjuds en fördjupning i något av NTAs teman. Håll utkik efter innehåll och
anmälningslänk!

Anmälan
Anmälan görs via: https://forms.gle/jq2MksF8NnaSSw7t6, senast 26 april.
Ytterligare upplysningar lämnas av Utvecklingsledare på Didaktikcenter:
Sofie Eldh, sofie.eldh@linkoping.se, 013-29 46 31
Information om NTA och Teknik i förskolan i Linköping: www.linkoping.se/nta
Information om Lärande för Hållbar Utveckling i Linköping: www.linkoping.se/LHU
Information om NTA:s temautbildningar:  http://www.ntaskolutveckling.nu

