Program for dagen i Den Fynske Landsby 6. oktober 2011
Deltagere: 3 linjehold i historie fra UCL – hhv. læreruddannelsen på Fyn og i Jelling, undervisere Loa Bjerre
og Jens Aage Poulsen, formidlingsleder i Den Fynske Landsby Benedikte Jeppesen og museumsinspektør
Lise Gerda Knudsen
Målet med dagen:
-

At de studerende får et indgående kendskab til Den Fynske Landsby, tankerne bag formidlingen i denne, og hvad man kan
bruge den til med elever

-

At landsbyen får nogle fagdidaktiske teoretisk begrundede bud på didaktisering af stedet, særligt til brug for klasser som
kommer og på egen hånd skal få noget fagligt ud af stedet, samt mulighed for, at kunne tilbyde flere gratis-forløb

-

At de studerende får kendskab til og færdigheder i at udarbejde digitale læremidler

-

At landsbyen og læreruddannelsen får udviklet bud på hvordan man kan bruge artefakter og steder i digitale læremidler

Beskrivelse af workshops (de studerende vælger én at arbejde med)
1)

I skal udarbejde et kort digitalt læremiddel med integration af tekst, billede, lyd (og video) – og
med aktivitetsforslag. I kan tage afsæt i et hus, en gård – eller en tematik (fx madlavning, hygiejne).
I laver en lille drejebog/storyboard om emnet (fx en dramatisering, eller blot visning af genstande),
og tager fotos og optager video m. mobiltlf. eller kamaraer (kan evt. lånes på UCL’s biblioteker). Det
optagne materiale samles med relevante tekster, billeder, evt. musik ved hjælp af photostory og
moviemaker eller tilsvarende. Onlineopgaver til læremidlet kan udarbejdes med hotpotatoes eller
andre enkle programmer. Det lille digitale læremiddel, der har form af en video og i tid ikke skal
”vare” mere end et par minutter, uploades til UCL’s web-tv.

2) I skal udvikle undervisningstilbud til de klasser der kommer til landsbyen på egen hånd. Dette skal
være et forslag til tværfagligt arbejde med jeres store linjefag i Den Fynske Landsby, men i
modsætning til et traditionelt museum, vil her være emnekasser, kopigenstande, huse og remedier
til levendegørelse. Et forslag til undervisningstilbud kan være udviklingen af en ny emnekasse under
et bestemt tema, med fagdidaktisk begrundet lærervejledning, eller det kan være en ny
sammensætning af det allerede eksisterende. Tag billeder undervejs. Det færdige produkt lægges i
fronter og sendes til Benedikte Jeppesen (bjep@odense.dk )
Program:
10.00-10.45: Velkomst og introduktion. Benedikte fortæller om Den Fynske Landsby og de
formidlingstanker der ligger bag.
10.45-11.45: Omvisning i landsbyen: deltagere i workshop 1 går med Lise, deltagere i workshop 2 går med
Benedikte.
11.45-16: arbejde i workshops
Praktisk: Loa, Jens Aage og Benedikte holder til i den gamle skole, hvor I kan komme med spørgsmål og
drøftelse af ideer. Derudover går vi på skift rundt imellem jer. I skolestuen vil være kaffe og kage til de
velfortjente pauser. Husk igen madpakker og udetøj! Og remedier til workshoppen (kamera, notesblok osv.)

