TEMADAG
Spil i formidlingen
Mandag 29. februar 2016 på Lindholm Høje
Flere og flere gør sig erfaringer med at afløse den traditionelle rundvisning med en mere
elevinvolverende tilgang til formidlingen. På denne temadag sætter vi fokus på hvordan spil i
formidlingen kan øge læring, men også oplevelsen for de elever der besøger din kulturinstitution.
Vi ser på den nyeste forskning på området, ligesom der præsenteres konkrete eksempler fra to
kulturinstitutioner, som begge bruger spil i deres formidling til folkeskolens ældste elever.
Kl. 9.00-9.30
Kl. 9.30-9.35

Ankomst med kaffe/te og brød
Velkomst v/Lars Allan Haakonsen, SkoletjenesteNetværk

Kl. 9.35-11.45

Oplæg om historie-dilemmaspil v/Marianne Dietz

Marianne er tidligere fagkonsulent i Undervisningsministeriet og har udgivet dilemmaspil til brug i
folkeskolens ældste klasser. Hun er startet på et ph.d.- studie om spil i historieundervisningen på
Center for historie- og kulturarvsformidling i Jelling, og vil dels give et indblik i teorien bag spil i
historien, ligesom vi også bliver udsat for et dilemmaspil.
Kl. 11.45-12.30
Kl. 12.30-13.15

Frokost
Jens Jensen har en bondegård – og en Facebookprofil v/Lykke Olsen

Lykke Olsen er museumsinspektør på museerne i Brønderslev, herunder Dorf Møllegård. I
Møllegårdens storhedstid hed ejeren Jens Jensen, og selvom han døde i 1951, kan eleverne nu
møde ham på Facebook. Her spørger han sine venner og kone til råds i de mange udfordringer,
som livet som indflydelsesrig gårdejer byder på.
Kl. 13.15-14.00

Den kolde krig genopstår i Ejbybunkeren v/Ane Riis Svendsen

Ane Riis Svendsen er undervisnings- og udviklingsansvarlig i skoletjenesten på Københavns
Befæstning, og har bl.a. udviklet et læringsrollespil (Mission Kold Krig), som foregår i
Ejbybunkeren. Gennem rollespil som metode formidles Den Kolde Krig, og Ane vil bl.a. fortælle,
hvordan man udvikler et sådan tilbud fra de spæde idéer til det endelige forløb. Derudover vil hun
også komme ind på de læringspotentialer og udfordringer, der ligger i at bruge rollespil som
undervisningsform i de eksterne læringsrum.
Kl. 14.00-14.20
Kl. 14.20-14.50

Kaffe
Opsamling med paneldebat med de tre oplægsholdere

Efter denne paneldebat vil der være mulighed for en rundvisning på Lindholm Høje v.
museumsinspektør Elisabeth Barfod Carlsen.
Tilmelding
Efter først til mølle og senest d. 8. februar 2016.
Skriv navn på deltager, arbejdssted, E- mail og telefon
til kontakt@skoletjenestenetvaerk.dk
PRIS: Gratis
www.skoletjenestenetvaerk.dk
www.skoletjenesten.dk

