ANIMATED LEARNING KONFERENCEN 2018
26. – 27. september 2018
”Special World - Styrk de innovative og kreativt producerende metoder i alle fag
gennem film- og media literacy”
Hands-on workshops, netværkssparring og aktuelle speakere
Animated Learning Konferencen er en årlig tilbagevendende konference om kreativitet og visuelle
undervisningsmetoder med film- og media literacy som særligt omdrejningspunkt.
Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er multimodale. Børn og unge ind- og
udtrykker sig gennem tekst, billede og lyd i samspil, når de kommunikerer med hinanden, og det
smitter af på deres personlige læringsstrategier. Den virkelighed ønsker lærere og pædagoger i
højere grad både at udforske, forstå og anvende i nye didaktiske designs, hvilket kræver en særlig
faglighed indenfor film- og media literacy i alle fag.
Med konferencen har vi skabt et mødested hvor fagfolk på tværs af fag og erhverv kan mødes omkring visioner for skolen og konkret erfaringsudveksling.
I mødet opstår samtaler, udveksles erfaringer, nye ideer fødes og samarbejder etableres. Udviklingen
af nye didaktiske designs med udgangspunkt i film og medialiteracy styrkes her gennem fællesskab
og vidensdeling. Vi oplever, at en stigende gruppe deltagere er til-bagevendende hvert år, og ser dette
som udtryk for, at konferencen medvirker til styrkelse af det filmpædagogiske område i skolerne.
Konferencens målgruppe er lærere, pædagoger, skoleledere, pædagogiske konsulenter og fagfolk
fra både skole-, kunst- og kulturverdenen. Konferencen løber i 2018 over 2 dage fra d. 26. – 27. september 2018. Årets tema er ”Special World - styrk de innovative og kreativt producerende metoder i
alle fag gennem film- og media literacy” og byder på en god blanding af hands-on workshops, netværkssparring og aktuelle speakere.

Om Animated Learning Lab
Animated Learning Lab (ALL) er en udviklingsafdeling under The Animation Workshop/VIA University College med fokus på at styrke animation- og filmliteracy som formidlings- og læringssprog i
undervisningssystemet. Afdelingen har arbejdet med animation og læring i over 20 år i både ind- og
udland. ALL har et nært samarbejde med mange forskellige kul-tur- og uddannelsesinstitutioner,
herunder grundskoler, lærer- og pædagoguddannelser, universiteter, Visuel HF, samt private og
offentlige virksomheder.

www.animatedlearning.dk

Onsdag 26/9 2018

ANIMATED LEARNING KONFERENCEN 2018
08.30 - 09.00

Morgenmad og indskrivning

09.00 - 09.10

Velkommen til FilmSkabet - et nationalt film-og mediepædagogisk læringsfællesskab
v. Sia Søndergaard, Animated Learning Lab

09.10 - 09.45

Vi skal FilmSkabe os!
v. Ulrich Breuning, Filmfabrikken

09.45 - 10.30

TBA

10.30 - 10.45

Kaffepause

Lange workshops
10.45 - 12.30

Korte workshops
1: 1: Kom i dybden med billedsproget i karakterdesign!
v. Nana Torp, illustrator & børnebogsforfatter
2: Animationskufferten
– indskoling og mellemtrin
v. Tina Klemmensen, animator og
designer & Amanda Rasmussen,
SpilVærk

10.45 - 11.45

11.50 - 12.30

3: Skyd en film på 2 timer
Workshop
v. Lommefilm

12.30 - 13.15

HOLD B:
Lyd og erindring v. Hans Sydow
Komponist & Lydkunstner
HOLD A:
Filmklipning - øvelser for overbygningen
v. Station Next
HOLD B:
Lyd og erindring
v. Hans Sydow, Komponist &
Lydkunstner

FROKOST

Workshops
13.15-14.15

HOLD A:
Filmklipning!
v. konsulent fra Filmskolen Station
Next

Workshops (særligt for dagtilbud)
HOLD A:
Graphic Storytelling og storyboard i fagene
v. Angelica Jørgensen, Graphic
storyteller

13.15-14.15

HOLD B
Film Literacy på Skoletube
v. Peter Leth, Skoletube
HOLD C
TBC
14.15 - 14.45

Kaffe og kage

14.45 - 15.30

Den korte filmfortælling
v. Ulrich Breuning, Filmfabrikken

15:30

Tak for i dag

www.animatedlearning.dk

Leg med Medier
v. Camil Hesse, Leg med Medier

Torsdag 27/9 2018

ANIMATED LEARNING KONFERENCEN 2018
08.30 - 09.00

Morgenmad

09.00 - 10.30

Læring med kroppen forrest
v. Kjeld Fredens, hjerneforsker, læge, adj. professor

10.30 - 10.45

Kaffepause

Workshops
10.45 - 12.30

1: FilosoFilm
v. Laura Søndergaard, cand.pæd. i pædagogisk filosofi, Animated Learning Lab
2: Kom ind i FilmSkabet
Nyt nationalt filmpædagogisk læringsfælleskab
• At være lærer i FilmSkabet
v. Tobias Høybye, lærer Søndre Skole, Viborg
• Kreativ læring i Animated Learning
v. Lisa Gjedde, Professor ph.d/AAU
• “Brainstorm”
Nyt spil, der hjælper kreative processer i gang
v. konsulenter i FilmSkabet Søren Jønsson, Lemuria, og Martin Spenner, Lommefilm
• Open source-ressourcer til spilbaseret læring
v. konsulent i FilmSkabet Amanda Rasmussen, Spilværk
• Eksempel på samarbejdsprojekt i FilmSkabet:
Sundhed og teknologi i klasseværelset vha. spil, animation og Augmented Reality.
v. Mads Dahl, lærer Møllehøjskolen og Fabio Cujino, Idémand, Play Doktor
3: Animation som brobygning (engelsk spor)
• AniDox Youth - et integrationsprojekt
• Alter - Brobygning mellem indskoling og mellemtrin
• Me and Media – erfaringsudveksling mellem 4 lande
v. Carsten Christensen, lærer fra Mønsted Skole og Ditte Lundsgaard, Animated Lear
ning Lab
• Animated Learning i Japan
4: Særligt for dagtilbud:
Aktiviteter fra Kulturprinsen
v. Ulla Gjessing, Kulturprinsen
Mediepædagogerne
v. Brian Kjeldsen, Viborg Kommune og Hanne Pedersen, Animated Learning Lab

12.30 - 13.15

FROKOST

Workshops
13.15 - 13.45

Workshops (særligt for dagtilbud)
Filmværksteder og Filmtalent
TBA

13.15-14.15

Børnetube
v. Peter Leth

13.45 - 14.15

Filmcentralen for de yngste – ny
app fra Det Danske Filminstitut
v. Ditte Mejlhede

14.15 - 14.45

Kaffe og kage

14.45 - 15.30

En særlig skoleverden - Dannelse, kritik og demokrati
v. Thomas Aastrup Rømer, lektor i pædagogisk filosof, DPU/AU

15:30 -15.45

Tak for i år

www.animatedlearning.dk

