Live stream i anledning af
Naturvidenskabsfestival
Live stream i Naturvidenskabsfestival skal lægge op til elevernes eget videre
arbejde og undersøgelser i undervisningen.
Dogmeregler:
Formelt
●
●
●
●
●
●

Live streamingen skal foregå mandag - fredag i uge 39
I vælger selv medie, tilmeldingsprocedure, format osv. og står selv for dette.
Målgruppen er klasser, der deltager i undervisningstiden.
Vi skal i billedet se et festivalbanner, vimpelkæder eller andet der signalerer
Naturvidenskabsfestival - på et tidspunkt i løbet af live streamingen.
Det skal nævnes, at anledningen for live streamingen er Naturvidenskabsfestival, der holdes i
hele landet netop nu. 150.000 børn og unge fejrer naturvidenskaben i denne uge. Dette
signalerer fællesskab.
Live streamingen skal evalueres af lærerne ensartet på tværs af aktører. Astra vil gerne stå for
evalueringen. Vi er i proces med hvordan.

Indhold
● Overordnet tema for live streamingen skal gerne være ‘Helt vildt’ (temaet for
Naturvidenskabsfestival 2021)
● Indholdet i live streamingen skal kunne indgå som en del af et undervisningsforløb, der
gennemføres hjemme på egen skole. Tænk i ‘før - under - efter’.
● Dvs at der skal tænkes specifikt over hvilket klassetrin, fag og fælles mål/læseplan live
streamingen kan indgå i.
● Oplægget skal indeholde et forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med emnet før og efter live
streamingen. (Fx sende spørgsmål til aktøren inden live streamingen og arbejde med fakta fra
live streamingen hjemme bagefter.)
● Live streamingen skal gerne indeholde data, grafer, henvisning til litteratur eller andet materiale
som elever kan arbejde videre med bagefter. Tal om dette på skærmen.
● Diversitet: sørg for så vidt muligt at vise flere slags mennesker på skærmen. Det understøtter alle
elevers identifikation med fagpersonerne.
Kommunikation
Live stream-arrangementerne vil blive præsenteret i Naturvidenskabsfestivals oversigt (online i løbet af
april). I taster selv live stream-arrangementet ind i formularen.
Astra gør opmærksom på live streams i nyhedsbrevet og på SoMe-kanalerne. I kan også selv sende
information ud fra deres egne kanaler.
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