Videnskaben på Besøg

Giv din passion
videre
Hvad

En frivillig foredragsordning i forbindelse med
Naturvidenskabsfestivalen. Honorar udbetales ikke,
men transportomkostninger dækkes

Hvem

Fagfolk, forskere eller studerende (BA, master,
ph.d., postdocs osv.), som arbejder inden for
naturvidenskab, teknologi eller sundhed, holder
oplæg for grundskoler og/eller gymnasieskoler. Du
bestemmer selv, hvilke klassetrin du vil holde oplæg
for.

Hvor mange gange

Det bestemmer du selv. Du kan holde ét
oplæg eller mange. Et oplæg varer typisk
45 - 60 minutter.

Hvor

Du kan selv ønske, hvilket geografisk område du vil
ud i. Hvis du har særlige ønsker, fx. ift. en specifik
skole, skriv det da i kommentarfeltet.

Hvornår

Hvert år i uge 39. Oplæg holdes i dagtimerne,
i år fra 21. - 25. september 2020.

Hvorfor

• Du får erfaring med populærvidenskabelig
formidling til børn og unge.
• Du kan oplyse børn og unge om en
anderledes karrierevej.
• Du kan give børn og unge en faglig viden, som
kan påvirke deres adfærd og valg i livet.
• Du kan få udfordret dine egne perspektiver på dit
arbejde via feedback og spørgsmål fra eleverne.

Læs mere

naturvidenskabsfestival.dk/
bliv-foredragsholder

Hvordan

Vi anbefaler, at du kombinerer dit oplæg med en
aktivitet eller noget, som eleverne kan se, røre ved
eller prøve. Hvis du har brug for sparring i forbindelse
med afviklingen af dit oplæg, så er der hjælp at
hente, kontakt vib@astra.dk

Årets tema for naturvidenskabsfestival

Store opdagelser
naturvidenskabsfestival.dk

Din vej til
Videnskaben
på Besøg

Videnskaben på Besøg er en del af Astras Naturvidenskabsfestival.
Her ses proceduren for foredragsordningen, fra du tilmelder dit
oplæg, til du afholder det.

naturvidenskabs
festival.dk/blivforedragsholder

Fra 14. maj kan skoler
bestille dit oplæg.

Tilmeld dit oplæg
så tidligt som
muligt.

Sammen udvikler vi en tekst,
som beskriver dit oplæg.

Tilmelding af oplæg
lukker d. 1. august.
Vi giver dig besked, når
dit oplæg er blevet bestilt.

Vi formidler kontakten mellem
dig og skolen, og I aftaler
detaljerne omkring dit oplæg.

Støttet af:

Du holder oplæg i uge 39.

