HeiM námskeið – Dagskrá
Leiðir að menningararfinum
Október

Mánudagur
14.
Menningararfurinn
Kynning á verkefninu og
námskeiðinu.

kl.16.30

Miðvikudagur
16.
Menningararfurinn

Fimmtudagur
17.
Menningararfurinn

Vefurinn https://lifandihefdir.is/
Hvað er átt við með auðlegð í
kynntur. Vefurinn er gerður á vegum sögulegu, menningarlegu og
menntamálaráðuneytisins vegna
ferðamálasamhengi.
skuldbindinga í sáttmála UNESCO
um óáþreifanlegan menningararf.

Ingibjörg Rannveig Gunnlaugsdóttir Vilhelmína Jónsdóttir doktorsnemi í
menningararfsfræðum
og Helga Tryggvadóttir
17:4018:30

Október

kl.16.30

17:4018:30

Hvað er menningararfur og hvers
konar gerðir hans má tilgreina.

Menningararfurinn í skipulags- og
byggingarsögunni

Vésteinn Ólason, Árnastofnun,
prófessor emeritus

Trausti Valsson, prófessor emeritus

Áki Guðni Karlsson, þjóðfræðingur

21.
Túlkun menningararfsins
Hvernig á að túlka menningararfinn
menningararfur í minjum

23.
Túlkun menningararfsins
Klausturhald á Íslandi í fimm aldir

24.
Túlkun menningararfsins
Vendinám í c.a. 30 mínútur, lagt
fyrir á vinnustöfu.

Guðný Gerður Gunnarsdóttir,
minjavörður hjá Minjastofnun
Hvar liggur arfur íslenskrar
tónmernningar?

Steinunn Kristjánsdóttir, prófessor
og fornleifafræðingur
Vinnustofa: Hvað þarf að huga að
við kynningu á menningararfi til
fullorðinna og hvaða upplýsingar
eiga að vera í WIKILOC

Bjarki Sveinbjörnsson,
tónlistarfræðingur
Október

29.

Menningararfurinn á ensku
-Tileinka sér orðnotkun enskunnar
kl.16.30- til þess að túlka menningararfinn á
ensku
18.30
-Æfa ritfærni á ensku.

Ágústa Stefánsdóttir, leiðsögumaður og enskukennari
4.
Heilsa og virk öldrun

Nóv.

Líkamsrækt á efri árum
kl.16.3018.30
Umsjón: Elísabet Reynisdóttir
næringarfræðingur

*Birt með fyrirvara um breytingar

Ekki mæting í Hæðargarð!

Helga Tryggvadóttir verkefnastjóri
30.

31.

Heilsa og virk öldrun
-Kynning á efri árunum
-Líkamlegt ástand
-Andleg heilsa
-Félagslegar aðstæður
-Leiðbeiningar um mataræði

Menningararfurinn
Upplýsingaleit – bókasöfn sem
kennslustofur

Umsjón: Elísabet Reynisdóttir
næringarfræðingur
6.
Tækni og tól til að hanna leiðir WIKILOC
- Notkun upplýsingatækni
- Að hlaða upp myndum
- Að hlaða upp texta

Þjóðarbókhlaðan – fræðsla um
upplýsingaleit
7.
Tækni og tól til að hanna leiðir –
WIKILOC
Framhald

Einar Skúlason,
stjórnmálafræðingur, MBA og
höfundur WAPP

Einar Skúlason,
stjórnmálafræðingur, MBA og
höfundur WAPP

Gert er ráð fyrir kaffitíma í 15 mínútur um kl. 17:15 alla námskeiðsdaga (nema í Þjóðarbókhlöðu)
Námskeiðið fer fram í Félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31

*Birt með fyrirvara um breytingar

