Gratis workshop for MUSEUMSREBELLER
Tag din historie- eller samfundsfagsklasse med ind i museums-maskinrummet med en workshop, der
bliver en del af grundlaget for Arbejdermuseets næste særudstilling om politisk aktivisme. I workshoppen skal de unge med udgangspunkt i aktuelle og historiske aktivistiske genstande diskutere og
stille spørgsmål til forskellige aktivistiske former, motivationer og grænser for demokratisk engagement samt brud og kontinuitet i disse over tid. De unge skal reflektere over deres egne holdninger til
aktivismen og dens rolle i demokratiet; hvordan har aktivisme været og hvordan kan den i fremtiden
være med til at forme samfundet og individer, løse de udfordringer, vi står overfor som samfund, og
hvilke muligheder har de selv for demokratisk deltagelse?
ð Det er helt gratis at booke en workshop og de kan bookes af skoler i hele landet.
Workshoppens længde og form kan skaleres, så den passer
til klassens behov
•

•
•

Workshop A: Et særligt forløb som strækker sig over flere
workshopdage på skolen. Der er også mulighed for et (betalt) besøg på Arbejdermuseet. Dette workshop-forløb
kræver, at klassen forbereder sig fra gang til gang, og at
læreren deltager i planlægningen af forløb og produkter.
Workshop B: En heldags-workshop (5 timer).
Workshop C: En lille workshop (1,5 timer).

ð Alle workshops er gratis, men kræver forskellig grad af
forberedelse. Derudover håber vi, at alle lærere som
booker en workshop vil være behjælpelige med opfølgende evaluering af workshoppen, facilitering af fototilladelser og andre koordineringsmæssige ting.
Hvornår?
Vi afvikler workshops i tre perioder:
•
•
•

Maj-juni 2019
Oktober-november 2019
Februar-marts 2020

Kontakt: Kristine Kamp Albæk, kka@arbejdermuseet.dk
Ved tilmelding: Angiv antal deltagerklasser, klassetrin og
ca. antal elever samt hvilken workshop I ønsker og hvornår.

”Måske man ikke får en fuld forståelse for hvad demokrati er, men
hvad demokratiet betyder for en
selv bliver man klogere på.”
- MUSEUMSREBEL, 2016

