YNSPIREARJE
28 NOVEMBER 2022

Het Fries Educatief Platform (FEP)
nodigt je uit om je een dag lang te
laten inspireren!

Op maandag 28 november
orgaineert het FEP haar eerste
inspiratiedag. Een dag met vier
workshops rond actuele thema's in
(museum)educatie.

SPREKERS & ONDERWERPEN

PRAKTISCHE INFORMATIE
28 november 2022
van 9.00 tot 17.00 uur
Voor iedereen die geïnteresseerd
is in (museum/erfgoed)educatie

Anja Sinnige

€ 100,- inclusief btw

Empathie, burgerschap en educatie

Je krijgt voor dit geld een dag vol
inspiratie, inclusief koffie/thee, lunch en
een borrel na.

Astrid Poot
Spelend leren
Else Gootjes
Diversiteit & inclusie en erfgoed
Henkjan de Haan

Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
Aanmelden kan via
www.bit.ly/inspireermij

Een denkavontuur
Kijk op de achterkant voor meer informatie over
de sprekers en workshops.

VRAGEN?

Stuur een mail naar educatie@planetarium-friesland.nl

SPELEND LEREN
In haar workshop neemt Astrid je mee in haar werk voor
verschillende musea. Hoe speelt maken een rol? En wat is het
belang van spelen? Kun je als museum de controle loslaten? En
hoe krijgt dat vorm in educatie? Is er verschil tussen educatie
waarin de collectie centraal staat en educatie waarin je de
bezoeker als uitgangspunt neemt? Als verdieping ga je zelf
verschillende werkvormen proberen en voor jezelf
doorontwikkelen.

Astrid Poot
Astrid is denker en maker. Ze
ontwierp educatief materiaal
voor o.a. het Kröller-Müller
museum, het Rijksmuseum en
meer. www.astridpoot.nl

DIVERSITEIT & INCLUSIE EN ERFGOED
Hoe geef je vorm aan diversiteit & inclusie in jouw
erfgoedorganisatie? Else Gootjes van Erfgoed
Gelderland deelt enkele voorbeelden uit Gelderland,
gaat in op waar we het eigenlijk over hebben en zet je als
deelnemer aan het werk om te onderzoeken welke
stappen je als erfgoedorganisatie kunt zetten op het
gebied van diversiteit en inclusie.

Else Gootjes
Else is betrokken bij uiteenlopende
projecten van Erfgoed Gelderland.
Ze is cultureel antropoloog, met
passie voor publiek, tentoonstellingen en geschiedenis.

EEN DENKAVONTUUR

Henkjan de Haan
Henkjan is docent natuuronderwijs
op de lerarenopleiding basisonderwijs van NHL Stenden
Hogeschool. Hij laat studenten
kennismaken met socratische
gesprekken en filosofieren.

Tijdens deze workshop laat Henkjan je zien dat
filosoferen eigenlijk een denkavontuur is. Wat is er dan
mooier dan met elkaar dat avontuur ook echt aan te
gaan? Je gaat een socratisch gesprek voeren, je
verdiepen in de verschillende deelgebieden waar je
over kunt filosoferen en waar je inspiratie vandaan
haalt om een filosofische activiteit vorm te geven.

EMPATHIE, BURGERSCHAP EN EDUCATIE
Wat is (wereld)burgerschapsonderwijs, welke rol speelt
empathie daarbij en hoe sluit je daar als musea of archief
bij aan? In deze workshop laat Anja je je (eigen) educatief
aanbod onder de loep nemen met empathie als leidraad.
We kijken naar wat het culturele veld kan opsteken van
recente ontwikkelingen uit het onderwijs.

Anja Sinnige
Anja is adviseur burgerschapseducatie en auteur van de
boeken Burgerschap in de klas en
Historisch bewustzijn op de basisschool. ze werkt als conservator
bij Museum Havezate Mensinge.

