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Greske Elever Lærer Naturfag Gjennom Teater
Aktiviteten er basert på CREAT-IT pedagogisk ramme, og involverer skoler i
“Parallelle Verdener”, som er et teaterstykke som diskuterer universets historie
og livet, innenfor en kreativ forestilling.
Lærere kan velge å integrere teaterstykket i fysikk, astronomi, musikk, drama, biologi, eller kunst og handverk
timene. Science View produserte den
andre workshop for lærere 7 February,
2015. For tiden, foregår det vellykede
prøver, med hjelp av profesjonelle (se foto). Den endelige fremførelsen er planlagt å
finne sted i mai, 2015. “Naturfaglæring Gjennom Teater” organiseres i samarbeid med
Filosofi, Pedagogikk og Psykologi Skolen ved det Nasjonale Universitetet i Athen, Hellas.
Info: http://lstt.weebly.com/.

Presentasjon i Holland
CREAT-IT ble presentert med stor
suksess til dekaner, studieledere,
internasjonaliserings-ansatte og
lærere på Artesis Plantijn Høgskolen i Antwerpen og ved Stenden
Høgskole i Holland, 10 februar,
2015.

WASO-inspirerte
aktiviteter I Belgia
Tim Acke fra Artesis Plantijn Høgskolen i Antwerpen, som deltok på
CREAT-IT Write a Science Opera sommerskolen, utvikler for øyeblikket kreative vitenskaps-inspirerte aktiviteter i
Belgia. Her er et av bildene han og
hans kollegaer produserte som en del
av arbeidet!

Bacheloroppgave
om CREAT-IT ved
universitetet
i Leuven
Lize Coopens, en
bachelorstudent ved
Universitetet i Leuven, Belgia, skrev
sin Bacheloroppgave
om CREAT-IT
prosjektet. Lizes
oppgave fokuserer
på mulighetene og
utfordringene ved å
etablere CREAT-IT
aktiviteter i skoler i
Flandern.

CREAT-IT Sommerskole
Introduksjon av det kreative
naturfagklasserom

Athen, Hellas 12/07 - 17/07 2015
CREAT-IT sommerskolen i Athen, Hellas, vil være et møtepunkt for naturfaglærere, vitenskapsfolk, kunstnere, kunstlærere, og andre som ønsker å lære creative strategier i
dagens naturfagundervisning. Deltakerne vil oppleve tre
ulike, men relaterte, metoder, som til sammen danner et
stort bilde av de lovende mulighetene innenfor feltet kreativ
naturfagundervisning. De tre metodene, Science Theatre
(ST), Write a Science Opera (WASO) og Junior Science Café
(JSC), skal oppleves gjennom praktisk arbeid. I tillegg, skal
det foretas en dyp analyse av kreativitet i naturfagsutdanningen, så vel som utvikling av nye, originalle scenarios som
del av et voksende online nettverk. Årets vitenskapelige
forskning er dedikert temaet kosmik lys, i forbindelse med
det Internasjonale Lysåret 2015 (se side 3).
Mer info: http://creatit.ea.gr/en .

WASO seminar i Norge
Den 25 februar 2015, ledet Kirsti
Aksnes og Oded Ben-Horin et Write
a Science Opera (WASO) seminar
for 27 lærere på Tau Skole i Strand
kommune. Barneskolelærere av
ulike disipliner (naturfag, matte
norsk, musikk og mer) utviklet et
scenario for barneskoleelever om
fotosyntese.
Seminaret
kulminerte med en gruppeevaluering,
ledet av Djurdja Timotejevic fra
senteret for promotering av
vitenskap (CPN) i Serbia, som er
organisasjonen som er ansvarlig
for CREAT-IT evalueringen og
kvalitetsikringsprosessen. I løpet av
diskusjonen, ga lærerene viktig
tilbakemelding med tanke på hvordan de oppfatter WASO prosjekt
som et lærerammeverk, og hvordan øvelser fra WASO
tilnærmingen kan bli brukt i daglig
undervisning.
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Europeiske forskere samarbeider med
Besøk oss!
www.creatit-project.eu

CreatIT.Project

twitter.com/creat_it

Kontakt
Oded Ben-Horin
Førsteamanuensis
Høgskolen Stord
Haugesund
oded.ben@hsh.no

Partnere
Stord/Haugesund
University College - HSH
(Norway)
Elinogermaniki Agogi
(R&D
Department) - EA
(Greece)
University of Exeter,
EXETER (UK)
Science View (Greece)
Forma Scienza (Italy)
CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN (Serbia)
European Network
for Opera and Dance Education - RESEO
(Belgium)

Dette prosjektet har vært
finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Denne
publikasjonen reflekterer
bare synet til forfatteren
(CREAT-IT Konsortium), og
kommisjonen kan ikke bli
holdt ansvarlig for eventuell
bruk av informasjonen.

Page 2

(Klaipeda Universitetet,
Dr. Giedrė Strakšienė forsker
på kommunikasjonen mellom
2013).
kunst og vitenskap ved Klaipeda Universitetet, Lithauen.
-Har du samarbeidet med
Hun mener at en effektiv
forskere
innenfor
kommunikasjonsprosess basvitenskap ved Klaipeda
ert på en gjensidig forståelse
Universitetet tidligere?
mellom kunstnere og forMin samarbeidserfaring med
skere, potensielt kan øke
forskere innenfor vitenskap
mulighetene til å oppdage
ved Klaipeda universitetet var
nye creative metoder innenbasert på forberedelse og
for det moderne utdanningsimplementering av nasjonale
feltet. Dr. Strakšienė har vist
projsekter støttet av det
stor interesse i CREATlitauiske forskningsrådet og
ITs pedagogiske metoder og
ulike
internasjonale
er interessert i å utvikle implementrasjon av prosjekter: "Capacity Building „ (SBP-WTPB
disse i skoler i Lithauen, trass i de utfor- 02.04.00-22-017/10-00)og "CaMo: Case
dringene det måtte innebære.
method of Technology for Practical Use of
Training Teachers“ ES-Comenius-C21".
- Hvor fikk du høre om CREAT-IT
- Hva mener du om potensialet for creaprojsketet?
Jeg hørte om det fra en norsk kollega for ca. tive møtepunkter mellom vitenskap og
kunst med tanke på å slippe fri kreativito år siden.
tet i naturfagsundervisningen?
- Hvorfor er det interessant for deg å Som en forsker som jobber tett med
finne ut hvorvidt CREAT-IT inspirerte kunstnere, vitenskapspersonnel og pedagoger,
aktiviteter kan bli implementer i Lithau- er jeg interessert i mulighetene for å forbedre
kommunikasjonsprosessen mellom vitenskap
en?
Først og fremst, det er relatert til mitt og kunstdisipliner. Jeg tror at et møtepunkt
forskningsområde “Kommunikasjon mellom mellom vitenskap og kunst legger en fruktbar
kunst og vitenskap”, så det er viktig for meg å grunn for kreativ forskning. Tverrfaglig
analysere disse aktivitetene nærmere fra et forskning og samarbeid i feltet kunst og
utdanningsperspektiv. Deretter, mener jeg at vitenskap omfavner potensiallet til å utforske
WASO metoden kan implementeres med stor ulike tilnærmingsmetoder og nye måter av
suksess i skolesystemet i Lithauen, i og med at forståelsen av begrepet kommuniksjon. En
pedagogene her ofte bruker lignende metoder effektiv kommunikasjonsporsess, gjennsidig
som for eksempel prosjekt-baserte metoder, forståelse, tett kontakt mellom kunstenre og
vitenskapspersonnel, øker potensiellt
drama-metoder, kreative metoder og andre.
mulighetene til å oppdage nye kreative
- Hvilke utfordringer mener du imple- metoder innenfor utdanningsfeltet. WASO er
mentering av CREAT-It baserte metoder et eksempel på en metode som prøver å
vil ha i litauiske skoler?
belyse kreativitet som en fellesimpuls mellom
Jeg ser for meg noen av utfordringene vil kunst og vitenskap, slik at veien til kunnskap
være: tidsmangel grunnet et stort pensum, og er lik i begge felt. Til slutt, det er viktig å
mangel på metodeliterattur om møtepunkter notere seg at det er et stort behov for
mellom naturfag og kunstfag. I tillegg kommer innovativ undervisning og læremetoder i den
mangel på kunnskap og erfaring om hvordan moderne skolen.
organisere den kreative prosessen i
klasseromet, fordi den kreative aktiviteten - Hva var målet med ditt besøk ved Høgenkelte ganger forstyrer den klassike skolen Stord Haugesund i Norge?
undervinsingsprosessen og er vanskelig å Mitt ønske var å utvide min kunnskap og
kontrolere. Til slutt, må jeg nevne lærernes kompetanse med tanke på analyse av
mangel på selvtillit og ofte mangel på positiv k o m m u n i k a s j o n s p o r s e s s e n
vitenskapspersonnel og kunstnere. Dette
holdning til dette feltet.
gjelder for både det praktiske aspektet og den
teoretiske kunnskapen om metodologiske
- Hva er din faglige bakgrunn?
Grad i Litauisk språk og dramalærer (Klaipeda verktøy. Forskningen var basert på intervjuer
universitetet, 1993); Mastergrad
i kunst av norske forskere og kunstnere, samt
(Teater/Drama) (Klaipeda Universitetet, observering i skoler, og videomateriale fra
2001); Ph.D. in Social Sciences (Utdanning) WASO prosjektet ved Sagvåg skole.
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CREAT-IT samarbeider med UNESCOs Internajsonale Lysår
2015 vil bli fylt med lysfestivaler,
lyskunst, fysikkkurs, forelesninger,
astronomi, astrofysikk, lysbaserte
teknologier og mye mer som en del
av det internasjonale lysåret 2015.
FN har dedikert 2015 til lyset for å
øke den globale oppmerksomheten
om lysbaserte teknologier, med mål
om å støtte bærekraftig utvikling og
å tilby løsninger til globale utfordringer i energy, utvikling, landbruk
og helse.
«SkyLight – a Global Science Opera»
er et IKT-basert internasjonalet kreativt utdanningsprosjekt innenfor
WASO initiative og CREAT-IT.
«SkyLight» har blitt endorsert av
International Astronomical Union som
et offisielt prosjekt for Lysåret.

CERN IYL 2015 . Bildet viser en partikkelkollisjon i en LHC detektor © CERN

I 2015, elever fra skoler i 28 land
innenfor Galileo Teacher Training Programme, Global Hands on
Universe, og et nettverk av kulturelle institusjoner, skal samarbeide for å skape og fremføre en vitenskapsopera sammen,
inspirert av kosmisk lys. Dette skal gjøres via IKT verktøy og
skal danne en felles plattform for creative læring og vennskapsbygging på tvers av landegrenser.

Brazil. Primo april vil den bli sendt til elever i Lithauen. Innen
sommeren, vil denne librettoen ha funnet veien til mange flere
land, og vil deretter bli komponert, satt i scene og fremført.
Framførelsen av SkyLight skal finne sted i de 28 deltakerlandene samtidig i oktober, 2015 i forbindelse med sluttkonferansen for CREAT-IT prosjektet.

Librettoen til operaen ble påbegynnt av elever i Portugal, og
deretter videresendt til elever Brasil som fortsetter prosessen. To find out more about the International Year of Light
started by pupils in Portugal, and is now being continued in visit: http://www.light2015.org/

Bli kjent med det creative klasserommet!
Portalen - portal.creatit-project.eu
CREAT-IT Portalen gjør prosjektetmaterialet tilgjengelig for
lærere, elever, kunstnere og forskere.

Websiden - www.creatit-project.eu
Utviklingen av CREAT-IT websiden tilbyr online presentasjon
av nyheter, resultater, progresjon og lignende.
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