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Medieproduksjon med iPad
Et kurs utviklet av Mediepedagogene
iPad er på full fart inn i
skolene, og bruk av digitale
verktøy er en grunnleggende
ferdighet innenfor alle fag.
Mediepedagogene arbeider
for å styrke mediefaget i
skolen, og ønsker med dette
kurset å vise hvordan iPad kan
benyttes til medieproduksjon
innenfor flere fagområder på
alle trinn i skolen.
Kurset er gratis for lærere og egner seg spesielt godt for
lærere innenfor valgfaget «Produksjon for sal og scene»
OSLO: 6. november og 20. november kl 10.00- 14.00.
TRONDHEIM: 11. desember kl 10.00- 14.00 og kl 15.00- 19.00 (To kurs)
Opplysninger om lokale blir sendt ut ved bekreftelse på kursplass
Påmelding: marit@midnorskfilm.no
Det er ikke behov for å medbringe egen iPad
Kursbeskrivelse
Kurset består av grunnleggende demonstrasjoner av hvordan medieproduksjon
kan integreres innenfor alle fag i skolen ved hjelp av iPaden. Kurslederne er
erfarne på området og arbeider selv som lærere. I løpet av kursdagen får
deltagerne både en teoretisk og praktisk innføring i medieproduksjon med
elever. Alle eksempler er linket opp mot Kunnskapsløftets kompetansemål med
spesiell vekt på bruk av digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet.
Kurset er spekket med praktiske eksempler fra skolen.
Del 1, visuell kommunikasjon
- Innføring i bruk av iPad i undervisningen. Gjennomgang av ulike Apper
for medieproduksjon
- Produksjon av bøker

- Digital historiefortelling
- Animasjonsfilm som
læringsmetodikk
- Redigering av lyd og bilde
Del 2, auditiv kommunikasjon
- Bruk av iPad i
musikkundervisningen
- Innføring i bruk av Garage Band;
Komposisjon av musikk og
lydeffekter
- Integrering av musikkproduksjon
i Apper for medieproduksjon
Del 3, praktiske øvelser
Vi lager en medieproduksjon hvor vi
kombinerer ulike mediale uttrykk.

Presentasjon av kursholderne
Bente Aasheim er Mediepedagog, lærer og animasjonsinstruktør. Via firmaet
«Animasjon i skolen» har hun arbeidet med animasjon som læringsmetodikk i
14 år og har turnert med dette over hele landet. Hun har skrevet lærebok og en
rekke instruksjonshefter om temaet.
Frode Andresen er lærer, produsent og profesjonell musiker med eget studio.
Han har gjennom mange år laget store medieproduksjoner med elever og
benytter iPad aktivt i egen undervisning.
Med vennlig hilsen, Mediepedagogene

Velkommen!

