Alla Tiders Klassiker
Serien Alla Tiders Klassiker ger grund- och gymnasieskolor möjlighet att till
ett lågt pris köpa in klassuppsättningar av böcker.
Läsa, samtala och arbeta med Alla Tiders Klassiker; seminarier och workshops
Tisdagen den 14 september kl. 17.00-20.00
• Att leva, en bok om 1900-talets Kina av författaren Yu Hua. Anna Gustafsson Chen, bibliotekarie
och översättare av boken berättar om den och om det ömtåliga hantverket att översätta den till
svenska.
• Författaren och bibliotekarien Mats Kempe ger förslag på hur vi i skolan kan arbeta med teman
som kolonialism, imperialism och slaveri med utgångspunkt från böcker i Alla Tiders Klassiker och
webbplatsen Macondo.
• Martina Lorentsson, redaktör på Natur och Kultur, berättar om Alla Tiders Klassiker.
Tisdagen den 5 oktober kl. 17.00-20.00
• Två medlemmar från urvalsgruppen för Alla Tiders Klassiker berättar om vilka resonemang som
ligger bakom urvalet och presenterar några personliga favoriter. Samtalet förs mellan författaren
Jonas Hassen Khemiri och Helga Stensson, lärare i svenska och spanska på Värmdö gymnasium.
Helga gör också lärarhandledningar på Macondo.
Måndagen den 11 oktober kl. 17.00-20.00
• Kristina Alexandersson, lärare på Enskilda gymnasiet och Sandra Wissting, lärare och IKT-pedagog
på Myresjöskolan beskriver hur man kan föra litterära samtal med hjälp av bloggar, twitter och
wikisar.
Torsdagen den 21 oktober kl. 17.00-20.00
• I anslutning till dessa seminarier erbjuds en workshop för lärare som vill använda wikis för att
arbeta med Alla Tiders Klassiker.

Som stående programpunkt på höstens seminarier presenteras Alla Tiders Klassiker wikin och
några av de titlar som finns att låna i gruppuppsättningar från Cirkulationsbiblioteket av Ingalill
Åkesson Hedqvist, Charlotte Goobar och Elisabeth Söder.

Målgrupp:

Lärare i alla ämnen, skolår 8–9 och gymnasiet

Plats:

Medioteket, Trekantsvägen 3, plan 5, Liljeholmen

Pris:

Utan kostnad för skolor, bekostas av Kulturrådets bidrag till läsfrämjande åtgärder

Anmälan:

medioteket@utbildning.stockholm.se

Välkomna!
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