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DIN UNDERVISNING
VED BESTILLING - FÅR DU:
Pakke 1:

1 x 2 timers opstart kursus – primært gennemgang af platformen www.atib.dk –
praksisarbejde – Aktiv Læring – vidensdeling.
1 x 2 timers kursus – opfølgning – introduktion til nye aktiviteter/lege / ideér
+ et årsabonnement til IT-platformen ATiB.dk

Pakke 2:

1 x 2 timers opstart kursus – primært gennemgang af platformen www.atib.dk –
praksisarbejde – Aktiv Læring – vidensdeling.
1 x 4 timers kursus – opfølgning – introduktion til nye aktiviteter/lege / ideér
+ et årsabonnement til IT-platformen ATiB.dk

Pakke 3:

1 x 2 timers opstart kursus – primært gennemgang af platformen www.atib.dk –
praksisarbejde – Aktiv Læring – vidensdeling.
1 x 6 timers kursus - Dagkursus
+ et årsabonnement til IT-platformen ATiB.dk

FOR BESTILLING
Kontakt Else Kjærulff Torp
på 3066 9109 eller
ekt@atib.dk

HVAD
Kurset, hvor du i samarbejde med kolleger og
professionelle undervisere skal ”bevæge din
undervisning”. Guidning af og arbejde med
IT-platformen ATiB.dk. Platformen sætter
læringsstilen AKTIV LÆRING ind i din undervisningsplan. Du kan komme godt i gang med 45
minutters energigivende motion og bevægelse
som en del af læringen. Vi hjælper dig med at
gøre bevægelse til en naturlig, selvfølgelig og
tilbagevendende del af din undervisning.

HVEM?
MINDRE FORBEREDELSESTID
ATiB minimerer forberedelsestiden og kvalificerer
jer til Aktiv Læring med opfølgningskurser.
Vi gør det nemt tilgængelig for lærerne at opfylde kravene om bevægelse i undervisningen.
ATiB er et dansk undervisningsværktøj, som
understøtter bevægelse i undervisningen.
Vi udarbejder inspirationsmateriale til den
læringsmålstyrede undervisning.

ATiB ABONNEMENT
Køb et 12 mdr. adgang/årsabonnement hos/til
ATiB.dk grundskolen/folkeskolen.
Når du/I har et årsabonnement til ATiB.dk, kan
du/I benytte hele IT-platformen ubegrænset
med UNI-login.
Bonus! Et gratis inspirationskursus á 2 timers
varighed med i prisen til årsabonnementet.
Plus! Opfølgningskurser af variabel varighed –
se ATiB’s kursuspamflet.

KURSER
KORTE KURSER:
1– 15 deltager - 2 timer
16 – 30 deltagere - 2 timer
fra 30 deltagere, kontakt os for tilbud.

ATiB bevæger DIN SKOLE, elevernes læring
Hermed en åben invitation til at besøge vores
IT-platform, idékatalog og se det nye kursustilbud.

DAGKURSUS:
fx en hel dag/lørdag eller pædagogisk
dag.

ATiB sætter bevægelse
og aktiv læring ind i DIN
undervisningsplan og ind i
DIN hverdag!
Ved spørgsmål m.m. kontakt
Else Kjærulff Torp på 3066 9109
eller
ekt@atib.dk

AFTENKURSUS:
ved fx personalemøde, lærermøde,
forældremøde.

WWW.ATiB.DK

HVAD

- Værdifuldt både at have en krop og at være en krop.
ATiB sætter motion og bevægelse i undervisningen i fokus.

ATiB.dk er en IT-platform med undervisningsmateriale til arbejdet med
den understøttende undervisning samt motion og bevægelse i fagene. En
IT-platform, der hjælper dig som underviser, til at holde det faglige fokus i
din undervisning – også når de aktive elementer kommer ind.

ATiB bevæger

DIN SKOLE
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Her finder du til alle fag et stort udvalg af aktiviteter samt undervisnings-materiale, som skaber sammenhæng mellem faglighed, motion og
bevægelse.
Trivselsprogram:
Aktiv læring i trivsel både individuelt og socialt.
Motion og bevægelse:
Det aktive break, lege og motorik.

HVORDAN

HVORFOR

Idræt:
Her finder du videoer, opvarmningsserier, træningsideer og aktiviteter med
uddybende forklaringer til direkte brug i din idrætsundervisning.
Vi ser en vigtighed i, at tænke motion og bevægelse ind i det vi i forvejen gør. Motion og bevægelse skaber flow i hverdagen/undervisningen;
•
•
•
•

det er her vi dyrker aktivitet for aktivitetens egen skyld
det er her vi tilskynder til aktivitet som brobygning til læring
det er her vi designer aktiviteten, så den understøtter læringen
det er her vi danner rammer for koncentration i/til læringsmomenter

ATiB.dk hjælper underviseren, gennem brugen af undervisningsmaterialerne fra IT-platformen, med at skabe motiverende og understøttende læring
i fagene gennem læringsstilen Aktiv Læring - samt i arbejdet med motion
og bevægelse i sin bredeste forstand.

Vikaren:
Aktiviteter til aktiv læring i fagene på alle årgange, samt tilhørende undervisningsmateriale, der kan tages direkte ud og bruges af vikaren i undervisningen.
Animationsfilm:
NYHED - i ATiBs idékatalog finder du nu også animationer til nogle af de
lege/aktiviteter vi har beskrevet.

IDÉKATALOG

KROPSLIGE OPLEVELSER PÅ VEJ
TIL EN INTELLIGENT KROP

Med ATiB arbejder du som underviser altid med bevægelse med et fokus, en målstyring i forhold til de stillede krav, samt tydelig progression ved hver enkelt barn/elev
i form af faglig og social udvikling...

