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KeepAliveFrame

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
højre.

i menubaren øverst til

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

Projektets titel

Museet som læringszone - Studietur til Helsingki, Finland
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for at
tilføje og fjerne puljer)

Pulje 5. International erfaringsudveksling

Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)
Kunstformidling og museumsundervisning

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)
Formidlingsmedarbejdere på museer

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)
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Formålet med studieturen var overordnet at få inspiration, netværke og erfaringsudveksle med andre
beslægtede institutioner, som arbejder aktivt med undervisning og formidling i alternative læringsmiljøer.

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)
Dialog og observation. Undersøgelse af institutionernes overordnede formidlingsstrategegier.udfra:
• Institutionernes læringssyn
• De fysiske rammer
• Undervisningens tilrettelæggelse
• Evalueringskulturen

Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)
Projektet har indtil videre primært været baseret på mundtlig formidling samt indsamling af
inspirationsmateriale i form af trykte materialer og fotos, mens indholdet for projektet har været
undersøgelsen af de finske institutioners brug af forskellige formidlingsformer og formidlingsstrategier. Ing

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kontaktperson

Christina Papsø Weber

Institutionens navn

ARKEN Museum

Kontaktpersons e-mail

weber@arken.dk

Institutionens netadresse

www.arken.dk

Link til projektrapport
Samarbejdspartnere

www.kiasma.fi, www.arki.net, www.emma.museum
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