MEDIER OG KOMMUNIKATION

Nina & Nicklas

Medie og
kommunikation
er:

En blanding af disse fag:

Dansk
Samfundsfag
Billedkunst
Kristendom
Historie
Foto
Når du vælger denne linje interesserer du dig for:
●
●
●
●
●

At skrive i forskellige genrer og give/få respons
At arbejde med billeder: male, tegne og fotografere
At lave film: animationsfilm, kortfilm og musikvideoer
At arbejde med tv: nyheder, dokumentar og reality
At arbejde med medier: Facebook, Blogs, Wiki , Avis, computerspil osv.

FORMÅL
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿
⦿

tilegne sig viden om kunst, medier og andre visuelle
udtryks- og kommunikationsformer
at forstå og bruge medier gennem oplevelse, kreativitet og
analyse
styrke indlevelse og udtryksfærdigheder i film- og
tv-mediet
lære at udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og
viden både skriftligt og mundtligt
beherske skriftsproget i forskellige genrer
Med andre ord: Du skal lære teorien og derefter ha’
fingrene i det selv.

6 områder
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TV/ Nyheder / Aktuelt
Film / Animation
Sociale medier og spil
Billeder/ foto / WORLD-PRESS photo
Mundtlig formidling
Større afsluttende projekt fx Avis, Event, Udstilling, …?

PROJEKTOPGAVE + fremlæggelse heraf.

DERUDOVER:
Aktuelle emner ex. valg, katastrofer, begivenheder.
Gæstelærere
Københavnertur - Næstved, Roskilde, andre……….
#Forfatterskole
#Kommunikationskursus - mundtlig formidling

Dagsprogram
Værksteder:
1. modul ( 8.10-9:40 )

1.Skriveværksted - få opgave hos mig

PAUSE

2.Film - lav en børnebog om til en

2. modul (10:00 - 11:30 )

forfilm.
3.Billedværksted: Vælg mellem

FROKOST

overskrifter fra dagens avis - lav en
tegning dertil.

Værksteder:
3.modul ( 12:10 - 13:40 )
PAUSE
7. time ( 13.50 – 14.35 )

4. Den omvendte verden.
5. Du har en ide selv, og får den
godkendt hos os.
6. Fotoværksted: Tag billeder til 10
overskrifter.
7. Arbejd videre med din BLOG.

PROJEKTOPGAVEN:
Fremlægge

⦿
⦿
⦿
⦿

Brænder du for at skrive, fotografere, male eller
lave film - eller udtrykke dig på anden vis?
Kan du lide at være kreativ?
Så er Kommunikation og Medier faget for dig!
Du behøver ikke at være dygtig eller interessere dig
for det hele, men du kommer til at arbejde med alle
områder og kan specialisere dig til sidst i det
afsluttende projekt, som er forskelligt fra år til år.

WORKSHOP:

På workshoppen kan du møde
to elever, som går på holdet:
Freja og Sarah.
Spørg dem om alt :o)

