HUR KAN NI BERÄTTA?
KURSER i LAYOUT OCH DOKUmenTATIOn
– Praktisk handledning för pedagoger i förskolan i hur man kan bli bättre på
att kommunicera visuellt med eller utan datorer.
Ni har alla samlat på er en rik repertoar av berättelser om spännande projekt som sker på er förskola/
skola. Unika ögonblick då ni fångat barnen i ett undersökande, skapande och lärande. Bilder, anteckningar,
och filmer som ni delar med varandra under pedagogiska reflektioner och som ni önskar flera borde få
ta del av såsom föräldrar, tjänstemän, politiker, kulturarbetare, far- och morföräldrar. Barnen är en del av
samhället, staden och hela världen och den vill ni ju nå.
Jag har genom mångårig erfarenhet av visuell kommunikation utvecklat en rad verktyg för att förmedla
dessa berättelser på ett slagkraftigt sätt. Målet med kursen är att inspirera med konkreta tips så att den
som arbetar med pedagogisk dokumentation ska kunna presentera sina erfarenheter och materialet i form
av en utställning, dokumentationsvägg, dokumentationsskrift, veckobrev eller PowerPoint-presentation.
Kursen sker på er arbetsplats eller konferenslokal. Den är praktiskt inriktad och äger rum under en eller flera
dagar med målet att hitta specifika lösningar kring pedagogens särskilda behov.
Jag är grafisk formgivare och har under många år samarbetat med Reggio Emilia Institutet som ledare av
kurser i layout och dokumentation för pedagoger i Sverige och Norge. Har besökt Reggio Emilia i Italien
ett trettiotal gånger de senaste femton åren och ansvarar för formgivningen av Reggio Emilia Institutets
tidskrift Modern Barndom samt deras omfattande informationsmaterial.
Föreläsningarna varvar inspiration med praktiskt arbete i en workshop som är skräddarsydd för just er
verksamhet. Jag arbetar gärna utifrån era egna dokumentationer och i digital miljö med I Pad och
dataprogram som: PPT, Publisher, Indesign eller Pages.
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Med Karins råd om bild och text blir det mycket lättare att fånga betraktarens ögon och kommunicera med alla..
					
Maria Kozlowska, ateljerista och förskollärare
Exempel på heldagskurs:

NYHET DIGITAL MILJÖ
LAYOUT och DOKUMENTATION, Praktisk användning i datamiljöer
– teori och Workshop med dator
intro
kurs i layout och dokumentation
– teori och Workshop UTAN DATOR
fördjupninG
KRING bild, typsnitT OCH EGNA PROJEKT

Kontakt för upplägg:

Karin Gandini karin@gandiniforma.nu 070 792 45 17

Kontakt för uppdrag:

Greger Rösnes greger.rosnes@reggioemilia.se 08 619 45 52

Senaste uppdrag Norge och Sverige

Vår och Höstprogram 2014, kurs för ateljeristautbildningen, Reggio Emilia Institutet (REI)

			

Trondheim, Stavanger, Stjördal, Reggio Emilia Institutet och Norsk RE nätverk,

			

Karlskrona, Södertälje, Hässelby och Nacka kommun i samarbete med REI

			

mitten © m. kozlowska
foto © p. tofte

Abcdef
ABCDEF
Förskola
12345
!”#%/(=
©@£$∞§

