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Kære forstander, undervisere og elever

Jeg vil gerne tilbyde jer et oplæg med fokus på, hvordan jeres lærere og elever sikkert kan hente og bruge
tekster, billeder, film, 3d-modeller, data og andet indhold på nettet, ganske lovligt.

Dette oplæg passer perfekt til, at I skal arbejde med
projektopgaven i starten af det nye år.

Med 3 milliarder medier på nettet under åbne licenser, er der en
verden, som for mange lærere og elever synes ukendt. Det er
ærgerligt, for det er jo super relevant, at vi lærer vores elever at
være nysgerrige, kreative og skabende. Det bliver de altså bedst,
hvis de også lærer at være lovlige.

Det er faktisk nemt at lære.

I oplægget sørger jeg for, at alle kan lære hvad ophavsret og åbne
medier er. De vil lære hvor de skal lede, for at finde digitale medier,
der netop passer til deres behov, og sidst vil de lære hvordan de
henter og bruger indholdet i deres egne projekter, sådan at det
ikke krænker ophavsretten og bringer de unge mennesker i
problemer..

Den viden kan bruges i alle fag og på alle klassetrin, og da ophavsretten også gælder udenfor skolen, er det
noget, som jeres elever vil kunne tage med sig ud i livet. Ligesom alle de mange andre gode oplevelser,
som et efterskoleophold giver.

Udover et oplæg, vil jeg foreslå, at man også overvejer at sætte tid af til at prøve tingene af sammen med
eleverne. Det kan være konkret medd afsæt i den forestående projektopgave, et bestemt fag eller et
særligt fokus. Jeg har tidligere vejledt omkring makerspaces, innovation og iværksætteri, og om hvordan
open source kan gøre karrieredrømme nemmere at træde ind i. Vi kan lave det som en workshop for
personalet eller lave et fælles oplæg supleret med nogle hands on opgaver, som I kan arbejde videre med
efter mit besøg.

Kort sagt. Alle har ret til at kende de bedste muligheder for at være nysgerrige, kunne deltage og kunne
begå sig sikkert på nettet.

Dét kan åbne medier, open source og åbne licenser være rigtig god til at understøtte.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Hvordan formen på oplægget skal være hos jer, kan vi aftale sammen.

Med venlig hilsen
Peter Leth
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Pris
Vi skal lige snakke sammen om hvad I ønsker, hvor mange I er og hvordan vi sætter programmet. Så finder
vi en pris.

Det er der ikke andre i Danmark, der lærer børn og unge om brugen af åbne medier. Derfor er dette et
unikt tilbud om, at I kan hjælpe jeres elever. Jeg håber også at oplægget måske kan bruges til at jeres
undervisere fremover selv kan forestå denne oplæring i sikker, lærerig og lovlig brug af åbne medier.

Om Peter Leth
Formand for OpenDenmark, der arbejder for at oplyse om de digitale åbne muligheder. Grundlægger af
Medier for Alle og Tools for Alle.
Uddannet skolelærer med sløjd og musik som linjefag fra Aalborg Seminarium. Efterskolelærer i 5 år på
Staby Efterskole ved Ulfborg. Folkeskolelærer i 4 år. Medstifter og udvikler af Skoletube i 11 år. Nu
selvstændig med fokus på undervisning og formidling omkring åbne medier og open source for
uddannelsessektoren.
Er derudover aktiv i en række åbne communities.

Hvis det ikke skal fokusere på projektopgaven, kan disse overskrifter måske bruges

● Fagdage - fagdage kan være en god anledning til at introducere åbne medier og digitale
aktiviteter, der tager afsæt i et fagligt åbent indhold.

● Mediespillet Dronning Download og Jarlen af Remix. Eleverne lærer gennem leg og rollespil at
kæmpe sig frem i et victoriansk univers fra copycat til højere positioner, der enten vidner om
skills eller kløgt. Emperor of Embeds. Earl of Translation. Lord of Shape County og mange andre
titler kommer i spil over en dag med medier, ophavsret og gaming.

● Innovationscamp - forretningsmodeller og designprocesser understøttet af frie og åbne værktøjer
og medier.

● Digital Nødhjælpsarbejde - eleverne lærer at gøre noget ved problemerne ude i verden. Vi kigger
på hvordan digitale indsatser kan hjælpe og styrke vores omverden og sætteer referencer ind i
arbejdet med verdensmålene.

Kontakt mig hvis det har interesse.
Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Se mere på www.pluk.dk/foredrag

Her finder I medier i form af film, tekst og plakater, som I
kan bruge til at præsentere arrangementet på jeres skole,
når jeg kommer.

http://www.pluk.dk/foredrag

