Lokal samverkan
Geokids utförs alltid i samverkan mellan
Geoforum Skåne och lokala aktörer.
Nätverket Geoforum Skåne finns i hela
Skåne och medlemmarnas samlade
kunskap och erfarenhet finns att tillgå som
resurs och referensgrupp. Vi har också ett
nära samarbete med Lunds Universitet.

Hej!
Jag heter Geo
och jag är Geohjälte! Vårt
coola märke är en sexhörning
som föreställer den vulkaniska
bergarten basalt. I mitten syns
ett dinosauriefotspår.
Båda finns i Skåne!

GEOKIDS

GEOforum

-ett naturnära
lärande med
geologi, kulturarv
och hållbarhet i
fokus

Kontaktinformation:
geokids@geoparkskane.se
www.geokids.se
Geopark Skåne
Version 001.02

Skåne
-ett nätverk av
GEOforum
geokulturarvsaktörer
Skåne
i Skåne

GEOKIDS• är en aktivitet utomhus kompletterad
med förberedande och uppföljande
övningar
• är framtaget för låg- eller mellanstadiet,
men kan anpassas
• ökar förståelsen för geologisk tid och
processer, samt hållbarhetsfrågor och
klimatförändringar.
• bidrar till ökad kunskap om geologiska
resursers betydelse för vår historia,
kulturarvet och samhället förr, nu och i
framtiden.

Utomhuspedagogik
• att uppleva naturen underlättar förståelsen
av naturen och dess processer
• ett aktivt lärande eller undervisning i en
fysiskt aktiv miljö stimulerar arbetsminnet
• sätter lärandet i relation till något fysiskt,
vilket är enklare för barn och unga
• främjar en egen relation till naturen, hur
den är uppbyggd och människors del i att
vårda och bevara naturen inför framtiden
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Förankring i läroplanen

Kvalitetssäkring

Geokidskonceptet är förankrat i läroplanen för
grundskolan. En detaljerad beskrivning av hur
de olika delarna av Geokids, både innehållet
och de praktiska momenten, kopplar till Lgr 11,
följer med i det lärarmaterial som tagits fram.

Innehållet i Geokids är flexibelt, men strukturerat
och anpassat till målgrupp, plats och läroplan.
Geokids genomförs:
• på kvalitetssäkrade platser
• av kvalitetssäkrade utförare
• med kvalitetssäkrat innehåll
Det avslutande provet och diplomeringen till
Geohjälte är ett led i att styrka upplevelsen av
kvalitet.

FÖRDJUPNINGprojektarbeten m.m.
PLATSSPECIFIK AKTIVITETlokal geologi, koppling till
industrihistoria och kulturarv

GEOLOGIfundamentala
geologiska processer
och koncept

TIDlivets
utveckling,
hållbarhet

LANDSKAPgeologiska
processers påverkan
på landskapet

