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Hvad skal skemaet indeholde?
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema.
Hvad skal oplysningerne bruges til?
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte
fra formidlingspuljerne 2007-2010.
Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på
øverst til højre.

i menubaren

Udfyldelse af skema
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.
Projektets titel

Gymnasieelever skriver wikipedia-artikler om industrikultur
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for
at tilføje og fjerne puljer)

Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Genstandsfeltet er tærfagligt og rummer såvel:
Industrialisering og industrikultur
Ny skriftlighed, genrebevidsthed om den
videnskabelige artikel
digital dannelse
historsik metode og kildekritik
Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Projektets primære målgruppe er gymnasieeleverne og
deres lærere i fagene dansk og historie
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

At udvikle og afholde et procesorienteret
læringssamarbejde med gymnasieskolen, hvor
slutbrugerne var aktive i formidling, gruppearbejde
og endeligt læringsudbytte. Dertil at vi selv som
mueum bliver satdig bedre til at lave vedkommende og
aktuel undervisning til gymnasieskolen
Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Projektet er baseret på proces-orienteret læring, og

aktiv læring. Hertil mundtlig formidling, samarbejde,
opgavebearbedjning og inddragelse af fagpersonale og
eksperter til undervisning af unge elever.
Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

Gymnasieeleverne har arbejdet engageret og
tværfagligt på tværs af gymnasier; og opnået dybere
kendskab til Wikipedia som medie, den videnskabelige
artikel, historisk metode og industrikultur
Toworkshops på Brede Værk og Ørestad Gymnasium
5 publicerede wiki-artikler om industrikultur
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