> VERDENSBIBLIOTEKET SOM SPROGSTIMULERING
MÅLGRUPPEN FOR FORMIDLINGEN

SAMARBEJD MED DISSE AKTØRER OM FORMIDLINGEN

• Forældre til børn, der går til modersmålsundervisning.
Præsentationen er for de voksne, der skal bruge
Verdensbibliotekets indhold sammen med børnene.

• De aktører, som står for modersmålsundervisning.

• Tiltaget er med succes målrettet arabisktalende
forældre, men kan også målrettes andre af
Verdensbibliotekets sproggrupper.

• Professionelle, der har kontakt Ul målgruppen, f.eks.
lærere, der underviser i Dansk som andetsprog (DSAlærere) og sprogkonsulenter.

• Præsentationen kan også målrettes fagprofessionelle,
som så kan bruge eller henvise til Verdensbibliotekets
indhold som del af deres virke.

VÆLG DETTE FORMIDLINGSKONCEPT HVIS…

HER FOREGÅR FORMIDLINGEN

… hvis der er modersmålsundervisning i din kommune.

Formidlingen kan forgå enten på biblioteket eller hos
udbyderen af modersmålsundervisningen.

… hvis du har et spinkelt budget, men kan afsæ\e lidt Ud Ul
forberedelse og aroldelse af et eller ﬂere oplæg.

Der skal dog være interneworbindelse, storskærm og
lydsystem Ul stede.

> VERDENSBIBLIOTEKET SOM SPROGSTIMULERING
KONCEPTETS FORM OG INDHOLD

• En præsentation understøttet af manuskript, hvor
Verdensbiblioteket.dk fremvises, mens man fortæller.
• Du kan forvente, at forældrene er meget
interesserede, og at børnene keder sig – sørg for at
holde børnene beskæftiget med eksempelvis
boggnaskere.

RESSOURCER SOM FORMIDLINGEN KRÆVER
• Formidlingskompetencer Ul at præsentere for en større
forsamling.

• Forberedelse: 3-4 Umer arængig af hvor nemme
samarbejdspartnerne er at få fat i. Det meste af Uden
bruges på at sæ\e sig rigUg godt ind i, hvordan
Verdensbiblioteket bruges og se på de materialer, som
målgruppen kan bruge.
• Selve oplægget: ½ - 1 ½ Ume arængig af spørgelysten og
kontakten Ul målgruppen. Hvis man opre\er brugere på
stedet, kan det tage længere Ud.
• Tiltaget koster ikke penge – kun Ud.

SÅDAN GØR DU KORT FORTALT

•

Tag kontakt Ul eventuelle fagpersoner og/eller
undervisere, der har kontakt Ul målgruppen. Arrangér, at
du kan komme og præsentere Verdensbiblioteket.

•

De fagprofessionelle vil gerne have Ud Ul at prøve
tjenesten selv.

•

Tilret og print manuskriptet, så det er opdateret Ul dagen,
og print gerne boggnaskere ud Ul børnene, som de kan
folde, mens du præsenterer.

•

Mød op i god Ud, så lyd og skærm kan testes.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Formidlingskonceptet er udviklet og afprøvet af Varde
Bibliotek, som kan kontaktes for mere information:
Christina Jespersen
E-mail: chhj@vardebib.dk

> VERDENSBIBLIOTEKET SOM SPROGSTIMULERING
EKSEMPEL PÅ MATERIALER I KONCEPTET

1. Hvad er Verdensbibliot
eket?
• (Se punkterne ved at do
wnloade manuskriptet)
2. Hvad kan det?

• (Se punkterne ved at do
wn

loade manuskriptet)

3. Hvordan bruges det? –

vis hvordan via en projekto
r.
• (Se punkterne ved at do
wnloade manuskriptet)
4. Hvad kan det gøre for

modersmålsundervisning
en?

• Du kan øve dit og dit ba
rns mo
• Du kan høre dit sprog
på

lydbøgerne og i filmene.

• Du kan se, læse og høre
no
• Du og dit barn har letter
e

dersmål.

get fra den fælles kultur,
I ko

ved at lære dansk og andr
e

• Bedst af alt I kan hygge
jer samm
Manuskript til oplægget
Klik her for at downloade materialet.

mmer fra.

sprog, når I også er gode

en mens i læser bøger, hø

på jeres modersmål.

rer lydbøger, hører musik

eller ser film.

